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INTRODUÇÃO 

O trabalho em questao tem como objetivo conceituar marketing, mostrar a 

evolucao da tecnologia e todas as mudancas que a mesma causou na sociedade e no 

mundo corporativo. 

Alem disso, mostra as vantagens e desvantagens da era digital, teoricas a respeito 

do marketing digital e como aplica-lo da melhor maneira possivel. 
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CAPITULO I: O MARKETING 

1.1 O QUE E MARKETING ? 

O marketing surgiu entre os anos 1940 e 1950, quando de acordo com Kotler 

(2000), o mercado e as empresas perceberam que o cliente estava escolhendo às melhores 

alternativas de compra e relacionando o preço, com o beneficio gerado na aquisição do 

produto ou serviço. Assim, o mercado como um todo passou a identificar que alguma 

mudança deveria ser feita na maneira de gerir as vendas e as marcas, pois “o cliente 

começou a possuir a decisão final de compra (LIMEIRA, 2003, p. 9)”. 

Segundo Kotler (2000), marketing é um processo social por meio do qual pessoas 

e grupos de pessoas obtêm aquilo que necessitam e o que desejam com a criação, oferta 

e livre negociação de produtos e serviços de valor com outros. 

Las Casas (2001), elenca o conceito de marketing como sendo: 

[...] é a área do conhecimento que engloba todas as atividades concernentes às 
realizações de força, orientadas para a satisfação dos desejos e necessidades 
dos consumidores, visando alcançar determinados objetivos de empresas ou 
indivíduos e considerando sempre o meio ambiente de atuação e o impacto que 
essas reações causam no bem-estar da sociedade (p. 26). 

Dias (2004), define Marketing como a função empresarial que cria continuamente 

valor para o cliente e gera vantagem competitiva duradoura para a empresa, por meio da 

gestão estratégica das variáveis incontroláveis de marketing: produto, preço, praça e 

promoção. Baseado nesse contexto, Cobra (2007) define os 4 P‟s como sendo: Produto, 

Preço, Praça e Promoção, explicitados minuciosamente: 

 Produto: o produto ou serviço são ditos como certos quando atendem e porque 

não dizer excedem as expectativas do consumidor, atendendo assim, aos 

requisitos básicos do produto: tamanho, qualidade e design.   Preço: o 

consumidor alvo deve sentir que está pagando um preço justo pelo produto, que o 

preço corresponda à necessidade e o desejo do consumidor a possuir o produto ou 

serviço. 

 Preço: o consumidor alvo deve sentir que está pagando um preço justo pelo 

produto, que o preço corresponda à necessidade e o desejo do consumidor a 

possuir o produto ou serviço. 

 Praça: deve estar localizado junto ao mercado desejado e vantajoso no momento 



 
 

5 
 

da distribuição, transporte, armazenagem e embalagem.   Promoção: é um 

conjunto de ações que começa na publicidade, passa para as relações públicas, 

promoção de vendas, venda pessoal e o merchandising, que utilizados da maneira 

correta são capazes de estimular a realização das vendas. 

 Promoção: é um conjunto de ações que começa na publicidade, passa para as 

relações públicas, promoção de vendas, venda pessoal e o merchandising, que 

utilizados da maneira correta são capazes de estimular a realização das vendas. 

 

 1.2 QUAL A IMPORTANCIA DO MARKETING ? 

Segundo Las Casas (2001), o conceito de composto de marketing ou marketing 

mix, foi introduzido por Neil Borden em palestra como presidente da Associação 

Americana de Marketing em 1953. A idéia foi baseada na afirmação de que o executivo 

de sucesso pode ser visto como alguém que combina diferentes ingredientes. 

Assim sendo, a expressão composto de marketing passou a designar combinações 

de ingredientes necessários para obter respostas do mercado a cerca das estratégias das 

organizações. Porém, segundo Las Casas (2001) muitos autores têm procurado mudar a 

base do mix de marketing, a fim de desenvolver uma nova forma de classificação 

enfatizando o ponto de vista do consumidor. Nessa nova proposta, os 4 P‟s seriam 

mudados de produto, preço, praça e promoção, para 4 C‟s : consumidor, 

custo,conveniência e comunicação. 

Desse modo, o que há de novo na proposta é a visão com foco estritamente na 

satisfação do cliente, o que se pode observar é que, apesar de todos os esforços existentes 

para novas propostas que visam substituir o composto mercadológico, não há mudanças 

radicais. 

Conforme observado, Kotler (2000) elenca que todas essas ações são formas de 

procurar encantar os clientes, já que esses ficaram cada vez mais difíceis de serem 

agradados, pelo fato de serem mais críticos do que há alguns anos. 

De acordo com os autores abordados, a aplicação do marketing está relacionada 

com a satisfação dos desejos e necessidades dos consumidores, por meio desses conceitos, 

é possível analisar que o marketing surgiu devido à necessidade das empresas buscarem 
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inovações com o aparecimento de seus concorrentes, ou seja, os clientes não buscam 

somente preço como antes, hoje eles querem benefícios que podem ser percebidos como 

um valor, um diferencial que aquele determinado produto oferece. 

Com as inovações do mercado e o surgimento das novas tecnologias, os 

consumidores começaram a ser considerados como o foco principal da gestão das 

empresas. Conforme elenca Vaz (2010), o advento da era da informação está criando um 

novo tipo de consumidor, o qual está trazendo novas perspectivas, desafios e 

oportunidades para as organizações. 

De acordo com o autor, quanto mais as empresas conhecerem seus consumidores, 

melhor conseguirão oferecer promoções, produtos, serviços e outras vantagens para eles, 

diferenciando-se assim dos concorrentes. 

No início, o marketing caracterizava-se como uma atividade de massa, na qual 
o papel do consumidor era predominantemente passivo, isto é, as empresas 
lançavam produtos e serviços padronizados, a partir da identificação das 
características e necessidades da média dos clientes, e realizavam atividades 
de comunicação e vendas às quais o consumidor não podia responder 
diretamente. Nessa época, cada consumidor, que não tinha rosto nem nome, 
era apenas mais um em meio a uma multidão de pessoas (LIMEIRA, 2000, p. 
9). 

Segundo Vaz (2010), o marketing alterou sua arquitetura estratégica para 

acompanhar as mudanças que estão ocorrendo, não somente com o mercado, mas também 

com a vida das pessoas em geral. Entender o mercado seja ele tradicional ou em mutação, 

conforme Vaz (2010), sempre foi função do marketing e o marketing desses novos tempos 

interage com o consumidor de maneira completa e faz dele, em tempo real, seu objeto de 

estudo e de direcionamento de suas táticas. 

Ao longo dos últimos 60 anos, o marketing deixou de ser apenas centrado no 

produto, evidenciando somente os aspectos tangíveis – o que é denominado Marketing 

1.0 - e passou a ser centrado no consumidor e em suas satisfações também emocionais – 

o chamado Marketing 2.0. 

Durante a Revolução Industrial, o grande objetivo era padronizar e ganhar em 

escala sobre todos os produtos, que eram praticamente sem distinção e não havia 

necessidade de escolha para o consumidor. Essa era a época do Marketing 1.0, quando o 

marketing era voltado somente para o produto, para a produção em escala, mercadorias 

com preço baixo e grande número de compradores. O Marketing dos anos 70 era 
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basicamente “push”, onde qualquer coisa que fosse empurrada para o consumidor seria 

bom o suficiente e não haveria indagações sobre isso. Seguia as diretrizes do Old 

Marketing, como a tabela mostra a seguir: 

 

Já no início da década de 90, durante a Era da Informação, as estratégias de troca 

e de venda não são mais tão simples. Os consumidores já estão bem mais informados, 

mais cultos e podem comparar um produto a outro. Suas preferências são variadas, há 

mais diversidade de produtos no mercado e o profissional do marketing precisa se 

destacar de alguma forma para ganhar o coração e a mente do consumidor, pois os 

consumidores estão em melhor situação e tem desejos e necessidades para serem 

atendidos. Nessa época, a frase “o cliente é o rei” funciona bem e é aí que o Marketing 

2.0 opera. O Marketing 2.0 ainda é “push”, os clientes escolhem o que querem, mas, de 

certa forma, eles são alvos passivos das campanhas de marketing e publicidade. Ainda 

não tem tanto discernimento das estratégias que estão sendo utilizadas que afetam sua 

escolha de compra. Estava ocorrendo um progresso para o Modern Marketing, cuja tabela 

a seguir mostra seu prospecto:  
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Hoje, estamos testemunhando o surgimento do Marketing 3.0, o marketing “pull”. 

É a era onde o marketing requer atrair e extrair do consumidor o que ele quer. Quem dita 

as regras são os desejos e necessidades dos consumidores. 

Além disso é preciso convencer o cliente das convicções positivas da empresa, 

com bons valores e ideais, pois cada vez mais os consumidores estão buscando ou 

precisando ver soluções para um mundo melhor. Ao invés de tratar a pessoa como um 

simples consumidor, os profissionais de marketing tem que pensar neles como indivíduos 

plenos, com mente, coração e espírito. Enquanto o Marketing 2.0 visa o consumidor, o 

Marketing 3.0 visa satisfazer esse consumidor e todos seus anseios. Anseios esses gerados 

por uma série de avanços tecnológicos, de mercado e de comunicação ao longo dos anos. 

O Marketing 3.0 tem a ver com marketing emocional, com marketing do espírito humano. 

Em época de crise econômica global, onde há problemas na economia, no meio ambiente, 

onde há pobreza e doenças caminhando a passos largos, as empresas perceberam que 

precisam fazer parte de uma mudança, seja sua motivação a venda ou seja ela o real 

interesse por um mundo melhor. 

Saber que a empresa apóia uma causa social não basta para que ela seja percebida 

de maneira positiva, pois hoje todos os aspectos que envolvem o processo de fabricação 

de um produto são acompanhados e avaliados pelo consumidor, desde sua origem e 

condições de fabricação até o impacto do produto no meio ambiente, por exemplo. 
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(ZENONE, 2006, p. 73) 

A tabela a seguir resume a comparação entre Marketing 1.0, 2.0 e 3.0 de uma 

maneira geral. Conforme atesta Kotler 

 

Concluindo: Na primeira fase, o marketing era orientado pela transação, 

concentrava-se em como efetuar a venda. Na segunda fase, o marketing tornou-se 

orientado pelo relacionamento – como fazer o consumidor voltar e comprar mais. Na 

terceira fase, convida os consumidores a participar do desenvolvimento de produtos da 

empresa e de suas comunicações. O marketing colaborativo é o primeiro elemento básico 

do Marketing 3.0. As empresas que praticam o Marketing 3.0 querem mudar o mundo. 

Não conseguirão fazê-lo sozinhas. O Marketing 3.0 representa a colaboração de entidades 

de negócios que compartilham conjuntos semelhantes de valores e desejos. (KOTLER, 

2010, p. 12) 
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1.3   COMO E FEITO, EXEMPLOS, CASO DE SUCESSO 

 

 

 

 STARBUCKS 

Este case é um bom exemplo do que é capaz o espírito empreendedor. A Starbucks 

surgiu como uma idéia brilhante, mas de início modesto, e transformou-se rapidamente 

em grande rede de lojas de conceito. Curiosamente, suas estratégias de marketing nunca 

incluíram o uso da propaganda clássica, e isto é colocado em discussão. 

A história da Starbucks é uma das mais notáveis do mundo dos negócios das 

últimas décadas; ela mudou o modo americano de consumir café, transformando o 

produto em uma obsessão nacional. 

Em entrevista concedida à revista Context, Howard Schultz, atual proprietário e 

presidente da rede de cafés Starbucks, afirma que uma das principais razões de seu 

sucesso é a valorização do contato humano, com funcionários e clientes. Para ele, os 

consumidores de hoje possuem muitas opções, não só em café mas em todos os aspectos 

de sua vida. Assim, eles passaram a ser muito mais exigentes, e o desafio de conseguir a 

sua preferência se tornou muito maior para as empresas. Nesse sentido, segundo Schultz, 

os anúncios para o consumidor se tornaram quase inúteis. 

Tomando como base a visão de Howard Schultz, este caso coloca em discussão 

as alternativas buscadas, pela Starbucks, para conquistar esse novo perfil de consumidor. 

Missão 
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A Starbucks valoriza muito as relações com as pessoas, política já incorporada aos 

princípios da em- presa, os quais são claramente definidos na missão da empresa: 

- Estabelecer-se como principal fornecedora mundial de café de alta qualidade e, ao 

mesmo tempo, man- ter os princípios que norteiam o funcionamento. 

 

Princípios: 

• Oferecer um excelente ambiente de trabalho e tratar a todos com respeito.  

• Abraçar a diversidade como um elemento essencial na maneira de fazer negócios.  

• Aplicar padrões mais elevados de excelência na compra, torrefação e entrega de café 

sempre fresco.  

• Manter os clientes extremamente satisfeitos todo o tempo.  

• Contribuir positivamente com as comunidades e o ambiente ao nosso redor.  

• Reconhecer que lucratividade é essencial para o nosso sucesso futuro.  

 

Estratégias da empresa   

 A Starbucks lidera o mercado de torrefação e varejo de cafés especiais, oferecendo mais 

de 20 tipos de café, dos mais simples até os mais elaborados, como os servidos gelados. 

Seus produtos possuem qualida- de superior e um preço prêmio, sendo um dos mais 

famosos produtos da rede, o Frappucino®, eleito em 96 “O melhor produto novo do ano” 

nos EUA.  Servir bem ao cliente faz parte de sua missão, e para isto a empresa investe 

muito no treinamento de seus funcionários, chamados de parceiros. Segundo Schultz, os 

melhores embaixadores da marca são os funcionários, por isso torna-se imprescindível 

compartilhar o sucesso e as mesmas aspirações. A rede se encontra desde 1998 entre as 

100 melhores empresas para se trabalhar, resultado de sua preocupação com o ambiente 

de trabalho proporcionado.  A Starbucks busca, com isso, superar as expectativas dos 

consumidores, sempre inovando, por meio de novas parcerias, tanto na extensão da linha 
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de produtos como na diversificação dos serviços oferecidos. Entre as parcerias, destacam-

se:  

• Criação da North American Coffee Partnership (94), parceria com a Pepsi, com o 

objetivo de criar novos produtos relacionados ao café, para distribuição em massa, 

incluindo bebidas frias feitas com café, em garrafa ou em lata. 

• Parceria com a TAZO® distribuidora de chás exóticos, os quais são vendidos nas lojas 

Starbucks 

• Parceria com Hear Music, empresa que leva música à Starbucks.  

• Parceria com o The New York Times, único jornal nacional vendido em suas lojas.  

• Parceria com a Compaq Computer Corp., na implantação de acesso wireless à Internet 

nas cafeterias. 

 Apesar da presença mundial, todas as lojas Starbucks são iguais à primeira loja 

em Seattle. Cada cafeteria está localizada em locais estratégicos de bastante 

movimentação. Além disso, sua decoração é toda voltada para passar o romance do café, 

com folhetos explicativos e canecas artesanalmente tra- balhadas. 

Antes da abertura de uma loja, a empresa procura criar um clima de expectativa 

na comunidade, contratando uma empresa local de Relações Públicas para pesquisar a 

herança e os interesses da cidade e realizando eventos normalmente beneficentes, para os 

quais são convidados os “embaixadores” locais (repórteres, líderes locais, proprietários 

de restaurantes) e parceiros. 

A preocupação com a comunidade faz parte dos princípios da Starbucks, que 

assume um compromisso social para com seus vizinhos e fornecedores, organizando 

programas de integração com a comunidade, encorajando e recompensando ações 

voluntárias e participando de atividades como a limpeza da vizinhança. Ela participa de 

causas contra o analfabetismo e contra a Aids, sendo a primeira empresa a custear as 

despesas decorrentes do tratamento de Aids para seus parceiros nos Estados Unidos. 

O café da Starbucks não está presente somente nas lojas; ele é encontrado em 

companhias aéreas (parceria com a United Airlines), em navios de cruzeiros, hotéis, em 
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livrarias, supermercados e na Internet (delivery). Toda essa exposição foi adotada com 

cuidado pela Starbucks para não enfraquecer a marca, utilizando ações como formulação 

de embalagens com design criativo e controle de qualidade do café servido em todo e 

qualquer ponto de venda em que a empresa esteja presente. Por exemplo, as equipes de 

vôo da United passaram por um treinamento especí- fico sobre como fazer café com a 

qualidade exigida pela Starbucks. 

Mesmo sem quase fazer propaganda, que hoje se restringe aos pontos-de-venda, 

a Starbucks foi considerada uma das 25 maiores marcas globais do século 21, pela revista 

Interbrand Magazine. Alcançou um faturamento de US$ 2,2 bilhões em 2000 e 

valorização de 32% em suas ações neste ano. Atualmente, um dos destaques na sua 

expansão internacional é o mercado chinês, onde, apesar dos conflitos com ativistas 

antiglobalização, a rede obteve bons resultados. 

 

Conclusão: 

A vertiginosa expansão da Starbucks firmou-se no contato humano entre seus 

clientes, funcionários, parceiros e comunidade locais. A Starbucks soube trabalhar seu 

composto de marketing, criando uma marca líder internacionalmente. Suas lojas 

tornaram-se pontos de encontro e seus produtos símbolo de qualidade. O sucesso da 

Starbucks coloca em discussão a real importância e contribuição da propaganda diante da 

diversidade de ferramentas de marketing, que podem ser tão ou mais eficazes no 

fortalecimento da marca. 
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CAPITULO II: A EVOLUCAO DA TECNOLOGIA E DOS 

MEIOS DE CONSUMO 

2.1 SURGIMENTO DA INTERNET, ECOMMERCE E REDES SOCIAIS 

No Brasil, o surgimento da Internet deu-se em 1988, no meio acadêmico, quando 

Oscar Sala, professor da USP desenvolveu a idéia de estabelecer contato com instituições 

de outros países para compartilhar dados por meio de uma rede de computadores. Apesar 

disso, somente em 1995 é que o Ministério das telecomunicações autorizou o uso 

comercial da internet no país. No ano seguinte, muitos provedores começaram a vender 

assinaturas de acesso à internet. Os primeiros sites criados no Brasil eram de notícias, 

seguidos mais tarde pelo de compras e pesquisa. Com o passar dos anos, muitas pessoas 

passaram adquirir computadores pessoais e se conectar à rede, fazendo com que a internet 

se tornasse o fenômeno que é hoje. Esta alteração se dá pela incrível sinergia de milhões 

de pessoas utilizando um meio comum de comunicação, a Internet. Novos conhecimentos 

e novas tecnologias são criados e postos à disposição de quem deles precisa em uma 

velocidade nunca vista. A informação já existente é continuamente trabalhada e 

aperfeiçoada por pessoas espalhadas por todo o mundo, fazendo com que esta esteja 

sempre atualizada. 

Do início da internet comercial, em meados dos anos de 1990, aos dias de hoje, 

temos testemunhado mudanças significativas na web. Passamos da web estática para a 

web dinâmica. Da web da leitura para a web da participação. [...] Nesse caminho fluido 

de transformação da web e do consumidor, alavancado pelas tecnologias digitais, a 

O'Reilly Media classificou essas mudanças em três ondas conhecidas como Web 1.0, Web 

2.0 e Web 3.0. Essa denominação dá a entender que se trata de diferentes tipos de versões 

de web, mas na verdade esses títulos enfatizam apenas as mudanças na utilização da 

internet pelos desenvolvedores e usuários, nesses pouco mais de 50 anos de existência. 

Gabriel (2010, p. 79) completa essa ideia ao afirmar que os termos web 1.0. 2.0 e 3.0, 

estão mais relacionados à mudança no comportamento dos usuários web do que a 

tecnologias que proporcionaram essas mudanças. 

 No consumo tradicional (atômico) temos a presença física dos objetos de consumo 

que se apresentam a nós. Nestes momentos nossas capacidades de imaginar os objetos 

está solapada, pois o contato imediato cria uma fissura com o imaginário. No caso do 
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objeto na forma digital, estamos abertos para a imaginação, pois dispostos à colocar nas 

manifestações visuais, verbais e sonoras, toda nossa forma de projeção imaginária. Ou 

seja, por um lado, podemos afirmar que manusear o objeto digital possibilita reforçar as 

fantasias no ato do consumo. Por outro lado, o objeto atômico oferece um “choque real”. 

As diferenças básicas estão calcadas nas possibilidades de explorar formas diversas de 

conhecer um produto no mundo digital e, em contrapartida, estas possibilidades não 

existem mais no interior das ações físicas das relações de consumo. 

 Outra questão que reinaugura a ação do consumo no mundo digital está no fato de 

que enquanto o consumo tradicional depende, primordialmente, de um processo de 

comunicação linear (comerciais de TV, propagandas impressas etc.), o consumo digital 

carrega uma grande potencialidade não linear, já que podemos explorar as mais diversas 

opções de oferta de conteúdo sobre o produto e/ou serviço, por meio da exploração 

interativa dos produtos ou serviços. No entanto, apesar da interatividade é preciso tomar 

cuidado com o fenômeno da entropia, ou seja, as informações apresentadas em excesso, 

o que geralmente acontece quando simplesmente transferimos a lógica tradicional para o 

meio digital. Já no âmbito do consumo digital, podemos organizar as informações de 

maneira consequente e taxionomicamente competentes, pois nas ações do consumo 

digital dependemos, fundamentalmente, de uma organização e classificação do conteúdo. 

 Uma das grandes vantagens dos processos de comunicação que ocorrem no 

interior de ambientes digitais de consumo são os sistemas de busca. Assim como ocorre 

por meio da presença física, os recursos de estímulos para pontos de venda digitais, 

também dependem de um cuidadoso investimento, ou seja, os “pontos de venda” podem 

e devem contar com o maior número possível de recursos: 3D, câmera 360o, efeitos em 

flash, realidade aumentada etc.. Podemos imaginar uma regra para isto, afirmando que 

quanto maior o valor agregado ao produto, maior é a quantidade de recursos interativos 

que devemos utilizar. Um produto com alto valor agregado, por exemplo, um automóvel, 

uma roupa especial etc., podem ser oferecidos por meio de efeitos tridimensionais e 

realidade aumentada com recursos sonoros ou informações verbais construídas 

taxionomicamente. O contrário, também é válido, quanto menor o valor agregado ao 

produto ou serviço, menor o número de recursos cognitivos. Não podemos deixar de 

afirmar que as possibilidades de exploração destas tecnologias estão cada vez maiores e 

mais baratas, sendo que os grandes desafios estão localizados nas estratégias de exposição 
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cognitiva dos objetos e, não mais, nos investimentos em know how puramente técnicos 

para seu desenvolvimento. 

 No Brasil, ao longo da última década cerca de 40 milhões de brasileiros migraram 

para a classe C, agora intitulada de nova classe média, e adquiriram novos hábitos de 

consumo e costumes, tornando-se maioria nas redes sociais.  

  De acordo com as estimativas da eMarketer, instituto especializado em pesquisas 

de mercado, o Brasil desponta no cenário latino americano como o país que mais tem 

presença nas redes sociais graças a chamada nova classe média. Paralelo a isso, o estudo 

mostra que os dispositivos mobile como tablets e smartphones têm sido as principais 

plataformas para o consumo digital.  

 Diante desse panorama, as marcas que atuam no mercado brasileiro têm a missão 

de conquistar e manter a simpatia e engajamento do público dentro das redes sociais, 

sobretudo as empresas que desenvolvem produtos e serviços para essa nova classe. Ainda 

que esta pareça ser uma estratégia simples e óbvia, se relacionar adequadamente com seu 

público-alvo na rede ainda representa um dos principais desafios para o mercado 

corporativo. 

 “Acredito que o comportamento das marcas na rede deve assumir um caráter 

preventivo. Se o consumidor gera um post negativo sobre a marca e não é prontamente 

atendido em sua insatisfação, provavelmente gerará um efeito viral negativo, e um grande 

número de pessoas será incentivado a se afastar da marca pelo consumidor insatisfeito,” 

explica José Jarbas, CEO e fundador da eCRM 123, software brasileiro de gerenciamento 

de redes sociais. “ 

 No último semestre, a eCRM 123 realizou uma pesquisa a nível nacional para 

investigar o comportamento dos brasileiros na web. O estudo acabou revelando que 94% 

dos usuários de redes sociais do país preferem receber assistência através de canais de 

mídia sociais. Além disso, 77% dos usuários tiveram uma atitude positiva em relação ao 

e-commerce via redes sociais.  
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2.2 COMO A SOCIEDADE (MERCADO/EMPRESAS) É 

INFLUENCIADA?  

 Com a evolução das organizações e o avanço da tecnologia, o novo século se 

caracteriza pela ascensão do maior sistema de comunicação já inventado pelo homem – 

a Internet. O surgimento desta tecnologia tem proporcionado profundas mudanças no 

ambiente empresarial nos últimos anos, principalmente com o aparecimento de novas 

oportunidades empresariais, entre elas se destaca os negócios eletrônicos. A Internet está 

alterando a forma que as pessoas se relacionam com empresas e como empresas se 

relacionam entre si, e até mesmo como os governos se relacionam com a sociedade. A 

Internet altera a estrutura das relações vigentes, por que quebra o poder fundamentado 

apenas na exclusividade de acesso e de domínio da informação. 

A utilização da Internet como uma forma de comercialização de produtos de uma 

empresa, pode ser vista como grande vantagem competitiva, desde que mensurada, 

através de itens, como diferenciação, redução de custo, inovação, crescimento e alianças. 

A utilização deste sistema de comunicação modifica a relação das empresas com seus 

usuários através do rompimento de fronteiras geográficas, redução significativa de custos, 

aplicação para negócios e infra-estrutura de comunicação. A Internet cria novos modelos 

de negócio e de consumo, exigindo das empresas uma nova proposição de valor, dada a 

capacidade de relacionamento e monitorizarão das expectativas e hábitos dos 

consumidores.  

Criou-se novas formas de conhecer e aprender sobre os clientes com a evolução 

tecnológica, esta evolução também permite rastrear com mais facilidade esses clientes, 

além de criar serviços especializados de acordo com as necessidades individuais deles. 

Assim a empresa consegue divulgar de forma mais eficiente seus produtos, permite 

também a comunicação direta com os clientes, em grupos ou um a um. 

Hoje a Internet possibilita à organização, preços mais acessíveis, melhor 

qualidade do produto, além da empresa estar em todos os lugares por uma simples ligação 

de rede de computadores e tendo o espaço para divulgação de sua marca 24 horas por dia. 

Nesse contexto, podemos observar que hoje a utilização da internet pelas 

empresas é quase obrigatória, sendo que ela facilita a comunicação, agiliza os processos, 

aumenta a área de abrangência, entre outras coisas. A esse respeito, afirma-se que a 



 
 

18 
 

tecnologia da internet revolucionou a forma de se trabalhar com os computadores, que 

deixam de ser apenas máquinas para armazenar e processar informações e passaram a ser 

utilizados como ferramentas de comunicação. Os computadores em rede, conectados, 

tornaram-se um mecanismo de disseminação de informações, colaboração e interação, 

independentemente da localização geográfica. 

A Internet também facilita a aproximação do cliente com a empresa, reduz custos 

do produto para o cliente, possibilita maior conveniência, onde o cliente pode solicitar 

seu produto em sua própria casa sendo assim mais cômodo, e a comunicação com o 

consumidor se torna mais eficaz. 

Para a internet e também em outros ambientes, é importante analisar e 

compreender as forças vigentes para operar no mercado online, adaptar seus produtos e 

serviços para maior facilidade aos clientes, às forças destacadas por meio da análise, 

procurar sempre avaliar os processos de comercialização e interpretar os seus resultados 

a fim de corrigir falhas e racionalizar futuros processos de marketing, ativando o 

composto promocional de propagandas, marketing direto, entre outras formas de 

divulgação. 

Com a união desses três conceitos do marketing, pode ser um instrumento valioso 

na gestão e trazer grandes benefícios à empresa. 

A Internet é um fenômeno ainda é muito recente, mas nota-se que esta rede 

mundial de computadores representa uma interessante ferramenta para o mundo dos 

negócios, e um promissor veículo integrador de mídias. 

Percebeu-se que as ferramentas de Internet, quando utilizadas, modificam o 

ambiente de marketing, possibilitam surgimento de novas empresas virtuais, além de bens 

e serviços e permite o surgimento de processos de marketing mais hábeis, dinâmicos e 

eficazes, gerando assim, novos desafios. Os bens e serviços comercializados por meio da 

Internet podem não sofrer muitas alterações com respeito a atributos físicos, mas a 

Internet pode facilitar a customização e incrementar suas características de produto 

ampliado, ao tornar mais acessível uma série de serviços. Devido aos recursos multimídia 

e as sofisticadas ferramentas, a Internet pode atuar especialmente em marketing direto, 

sendo um canal de promoção para produtos e serviços por ela ofertados. 
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 2.3 A ERA DIGITAL, SEUS PROS E CONTRAS 

Assim com todas as mudanças tecnológicas, sociais e do comportamento do 

consumidor, as empresas estão repensando suas formas de composto de comunicação. A 

solução para acompanhar essas mudanças seria adaptar-se aos novos meios, às novas 

ferramentas, assim, tanto a Internet quanto o marketing, estão se tornando desafios e 

grandes oportunidades para as empresas. 

 Há também uma mudança de foco de divulgar a marca com menor custo e mais 

eficiência, migrando das mídias tradicionais para mídias interativas e mídias sociais, pois 

a mídia promocional tradicional não consegue comunicar mensagens claras, reina a 

confusão, amplifica o nível de barulho.  

 O maior benefício que as empresas podem adquirir a partir das suas iniciativas em 

mídias sociais, desde que estas sejam bem implementadas a partir de uma estratégia clara, 

é a construção de relacionamentos de excelência com seus clientes. Esses 

relacionamentos, quando alcançados de maneira sustentável para as organizações, podem 

gerar valor por meio de aumento de receita e redução dos custos, devido á utilização de 

mídia e pesquisa de mercado que requer menor investimento. Portanto, para maior 

eficácia nas iniciativas em redes sociais, pode-se verificar que é fundamental que as 

organizações tenham seus objetivos claros, estratégias estruturadas, e que estejam 

preparadas para era do marketing social e colaborativo, onde o diálogo com o mercado 

bem como o monitoramento das redes sociais sejam incorporados à rotina das empresas. 

A comunicação deve ser mais humana, as atitudes devem ser mais humildes.Assim como 

acontece com a Starbucks, deve existir uma real preocupação com a opinião das pessoas. 

As organizações devem estar preparadas para o risco da exposição. Alem disso, nas redes 

sociais há uma força da diversificação do relacionamento, onde é possível entender o 

comportamento do consumidor a partir de dados reais e mensuráveis, com estratégias 

inovadoras e soluções criativas para obter os melhores resultados. 

 Muitas empresas estão visionando nas redes sociais, inúmeras oportunidades de 

negócios, assim como a internet e as outras ferramentas de marketing digital funcionam 

como canal de relacionamento entre organizações e clientes, as redes sociais, no sentido 

de canal de comunicação interativa, possuem a função de estreitar as relações, criando 

vinculo direto entre as empresas e consumidores. “A internet não é uma rede de 

computadores, é uma rede de pessoas” (VAZ, 2010, p. 414). 
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 Para Cortat (2010), a integração entre a marca e os consumidores nos meios 

digitais se dá em três contextos independentes, nas quais: As marcas falam para várias 

pessoas; As pessoas conversam entre si sobre as marcas; As marcas conversam com as 

pessoas; explicitados minunciosamente: As marcas falam para várias pessoas: 

Atualmente, ao se dirigir a grandes audiências, em ambientes tradicionais e digitais, a 

marca deve disponibilizar ferramentas de diálogo e compartilhamento e deve estar 

preparada para ouvir e dialogar, o que não era muito disseminado há alguns anos atrás, 

época em que se tinham monólogos e somente as empresas expunham suas idéias. 

pessoas „conversam entre si‟ sobre as marcas: esse contexto ocorre independentemente 

de estímulo, onde muitas vezes as pessoas vão falar sobre a marca, o produto, o serviço, 

a comunicação, dirigindo-se a seus amigos, a sua „audiência pessoal‟, 

independentemente de terem qualquer intenção de se dirigir diretamente à marca ou de 

obter respostas. 

 As marcas conversam com as pessoas: nesse contexto, uma mensagem ou uma 

ação de marca gera uma resposta que é ouvida e respondida pelo emissor. 

 A internet deixou de ser uma mídia para ser um ambiente. Uma brecha virtual no 

espaço – tempo no qual temos experiências de entretenimento, de torça e acúmulo de 

informações, de comunicação e de compras. Torna-se a cada dia uma maneira de 

exercermos cada vez mais a nossa própria cidadania, a nossa própria condição humana 

na era da Informação e conhecimento (VAZ, 2010, p. 415). 

 Ainda segundo Cortat (2010), no cenário de comunicação atual, no qual meios 

tradicionais e digitais se tornam cada vez mais a mesma coisa, esses contextos podem 

ocorrer, separada ou simultaneamente e em diferentes canais, pois o que a marca expõe 

em um comercial de TV ou em um merchandising pode provocar um diálogo do Twitter 

ou um debate em outras redes. 

  

E-COMMERCE 

Ao decorrer dos anos, as organizações têm experimentado profundas mudanças, 

relacionadas, em sua maioria, com as tecnologias da comunicação, na qual a 

globalização de mercados e a integração interna e externa das empresas caracterizam 
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um novo ambiente empresarial, no qual segundo Pinho (2000), as organizações dos 

mais variados setores têm realizado significativos investimentos em Tecnologia da 

Informação, passando a oferecer produtos e serviços amplamente apoiados nessa 

tecnologia. 

 Assim, seja pelo novo ambiente empresarial ou por força das influências entre os 

setores, todas as organizações têm sido afetadas pela nova realidade do mercado e 

comércio eletrônicos. Essa situação tem exigido das organizações grande esforço para a 

assimilação e a utilização das tecnologias de informação referentes a comércio eletrônico, 

em sua operacionalização e em sua estratégia competitiva (PINHO apud ALBERTIN, 

2000, p. 210). 

 Conforme o mesmo autor, o comércio eletrônico é a mais recente e promissora 

aplicação criada com tecnologias da informação, que não se restringe apenas à compra e 

à venda de produtos e serviços por meio de redes de computadores, pois pode ser 

explorada para fins de comunicação entre filiais, conectividade com clientes e com 

fornecedores, publicidade e, naturalmente, na realização de transações comerciais. 

 O conceito de comércio eletrônico, segundo Pinho (2000) deve ser entendido 

sobre quatro diferentes perspectivas: De perspectivas de comunicações, no qual o 

comércio eletrônico é a entrega de informações, produtos, serviços ou pagamentos por 

meio de linhas telefônicas, redes de computadores ou qualquer outro meio eletrônico; De 

perspectiva de processo de negócio, no qual o comércio eletrônico é a aplicação de 

tecnologia para automação de transações de negócio e fluxos de dados; De perspectiva de 

serviços, no qual o comércio eletrônico é uma ferramenta que endereça o desejo das 

empresas, dos consumidores e da agência para cortar custos de serviços, enquanto 

melhora a qualidade das mercadorias e aumenta a velocidade da entrega do serviço; Da 

perspectiva on-line, o qual o comércio eletrônico prevê a capacidade de comprar e vender 

produtos e informações na Internet e em outros serviços on- line. 

 Para Kotler (2000), o termo e-commerce descreve uma ampla variedade de 

transações eletrônicas, como o envio de pedidos de compra para fornecedores, o uso de 

fax e e-mail para conduzir transações, o uso de caixas eletrônicos e cartões magnéticos 

para facilitar o pagamento e obter capital digital, assim como o uso da internet e de 

serviços on-line. Segundo o autor, por trás dos negócios eletrônicos existem dois 
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fenômenos, o da digitalização e da conectividade: Digitalização: consiste em converter 

textos, dados, som e imagem em um fluxo de bits que podem ser enviados em alta 

velocidade de um local para outro; Conectividade: envolve a construção de redes e 

expressa o fato de que grande parte dos negócios feitos no mundo é conduzida em redes 

que conectam pessoas e empresas. 

 Essas redes de conexão são chamadas de Intranets, quando conectam as pessoas 

de uma empresa, Extranet quando conectam uma empresa com seus fornecedores. A 

disseminação do comercio eletrônico, em todas as suas formas, tem como peça chave a 

grande adoção dos tipos de tecnologias por clientes, fornecedores e empresas. 

 De acordo com Pinho (2000), o usufruto das novas tecnologias enfrenta obstáculos 

sempre, entre esses, a natural resistência a mudanças, os aspectos percebidos com a nova 

tecnologia, a necessidade de infra-estrutura e os benefícios percebidos. 

  Conveniência: Os clientes podem fazer pedidos de produtos 24 horas por dia, 

independente de sua localização; Informação: Os clientes podem encontrar dados 

colaborativos sobre as empresas, produtos, concorrentes e preços sem deixar sua 

residência ou escritório; 

Maior comodidade: Os clientes não precisam lidar com vendedores nem se expor a fatores 

de persuasão e emocionais, as esperas em filas também são excluídas. 

 Os serviços on-line também fornecem diversos benefícios aos profissionais de 

marketing, conforme ressalta Kotler (2000): 

As empresas podem adicionar rapidamente produtos a suas ofertas e alterar preços e 

descrições;  Custos mais baixos: Os profissionais de marketing evitam despesas de 

manutenção de uma loja, tais como aluguel, seguros e outros serviços. PodeM produzir 

catálogos digitais a custos muito menores do que os convencionais e economizar com 

despesas de correio; Construção de relacionamento: Os profissionais de marketing 

digital podem dialogar com os consumidores e aprender com eles; Cálculo do número de 

visitantes: Os profissionais de marketing podem determinar quantas pessoas visitaram 

seus sites e quantos pararam em locais específicos. Essas informações ajudam a melhorar 

ofertas e anúncios. 
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 O sucesso do e-commerce começou a ser provado inicialmente nos Estados 

Unidos e em alguns países da Europa, onde segundo Felipini (2008) um artigo de umas 

das mais conceituadas publicações na área de negócios, mostrou a explosão do e-

commerce no país norte americano. 

 Conforme o artigo citado por Felipini (2008), o faturamento das empresas com o 

comércio eletrônico ultrapassou mais de uma centena de bilhões de dólares no país, 

estimativas sem consideração nos cálculos de alguns setores como o de bilhetes e serviços 

de turismo, o de mercadorias vendidas em leilões on-line, de serviços financeiros, o de 

jogos, o de pornografia e outros setores que fogem ao controle governamental. Em 

síntese, o e-commerce é uma fonte representativa no mercado de comercialização de bens 

e serviços em vários países. 

 O processo de utilização e comercialização do e-commerce começou a deslanchar 

no Brasil basicamente no ano 2000, cinco anos após as vendas on- line disseminarem nos 

Estados Unidos com o surgimento da Amazon.com. Desde então da mesma forma que o 

ocorrido nos Estados Unidos, às vendas por meio do e-commerce não pararam de crescer 

no Brasil. 

 De acordo com dados da E-bit e da Câmara Brasileira de Comércio eletrônico, 

citados por Almeida (2010), o e-commerce faturou R$ 6,7 bilhões no primeiro semestre 

de 2010, representando um crescimento de 40% em relação ao mesmo período do ano 

anterior. As categorias de produtos mais vendidos, foram livros e assinaturas de revistas 

e jornais, eletrodomésticos, saúde, beleza e medicamentos, informática e eletrônicos. O 

valor médio das compras foi de R$379. 

 O e-commerce vem sendo apontado como uma das seis grandes tendências para o 

varejo no Brasil, segundo Turchi (2010), o e-commerce apresenta índices de crescimento 

superiores a 20% ao ano. O Brasil possui mais de setenta milhões de usuários de internet, 

aproximadamente 40% da população, é o país onde as pessoas passam mais tempo 

navegando na web, atualmente, existem aproximadamente dezessete milhões de e-

consumidores brasileiros e as perspectivas apontam que esse número poderá evoluir 

rapidamente para vinte milhões. 
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 Para Turchi (2010), há outros números que representam essa rápida evolução da 

internet, nos últimos sete anos, o número de internautas no Brasil quadruplicou, e sete, 

em cada dez internautas, visitam sites de compra. Para a autora, a cada dado verificado 

torna-se clara a necessidade do varejo estar presente nesse universo. 

 Ainda segundo a autora, o faturamento em 2009 foi superior a dez bilhões de reais, 

e com alguns fatos recentes ocorridos no mercado brasileiro, acredita-se que crescerá 

ainda mais rapidamente,como foi o caso da entrada de grandes empresas no comércio 

eletrônico, como as Casas Bahia, Ponto Frio, WalMart, e o grupo Pão de açúcar, que 

juntos injetaram quantias significantes no meio. 

 São várias as oportunidades de se empreender visando o comércio eletrônico, de 

acordo com Almeida (2010), o pequeno e médio empresário contam com vantagens no 

mercado virtual, que vão desde a atender os nichos de mercado até o investimento que se 

bem planejado e empregado, o retorno é prospero. 

 Ironicamente, de acordo com Turchi (2010), um movimento muito interessante 

que vem sendo sinalizado é a perda de participação, no faturamento total, por parte dos 

grandes varejistas, devido à entrada de pequenas e médias empresas. Uma demonstração 

desse fato é que somente no primeiro trimestre de 2009 a redução dessa participação foi 

de 6,45%. 

 Conforme Almeida (2010), o crescimento dos números em relação ao e- 

commerce alavancou os interesses de pequenas e médias empresas, que viram na internet 

a oportunidade de aumentar o número de clientes e consecutivamente das vendas. No 

princípio, segundo o autor, um dos medos dessas companhias era o alto custo para montar 

uma loja virtual, além dos gastos com equipes de gerenciamento dos sites, porém, a 

situação tornou-se outra, pois os principais provedores de hospedagem contam 

atualmente com plataformas prontas e intuitivas a automação e montagem das páginas de 

vendas.  

 

SMARTPHONES 

 Em plena era da mobilidade, percebemos que os telefones celulares mudaram 

muito o estilo de vida da sociedade contemporânea. Inclusive, essa era nos proporcionou 
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alterações (e vai continuar proporcionando por muito tempo) no processo tradicional de 

compra em quase todas as suas etapas, uma vez que os smartphones (telefones celulares 

com funções mais avançadas) já são mais poderosos que os computadores de décadas 

atrás e, em breve, ultrapassarão os aparelhos celulares convencionais em número total de 

dispositivos. 

 Os novos hábitos dos usuários já se tornam perceptíveis pelo simples fato desses 

aparelhos reunirem diversas funções que antigamente exigiam uma variedade de 

aparelhos, uma vez que incorporam as funções de câmera fotográfica, filmadora com 

imagem de alta qualidade, gravadores de voz e GPS integrados, entre outros. 

 Para medir e analisar algumas dessas mudanças, o Google encomendou o estudo 

“Our Mobile Planet”, realizado pelas empresas de pesquisa Ipsos MediaCT e TNS 

Intratest, cujo objetivo era obter informações sobre o uso de smartphones em vários 

países. No Brasil, a informação que mais chamou atenção foi do número de smartphones 

corresponder a 14% da população (aproximadamente 27 milhões de pessoas no país), 

significando que um em cada sete brasileiros possui um smartphone.  

 Além disso, a pesquisa apresenta outros dados interessantes, os quais comprovam 

o quanto o brasileiro está cada vez mais “conectado” e, principalmente, que ele não 

precisa mais estar à frente do computador para fazê-lo: quando perguntados sobre a 

principal atividade realizada em seus smartphones, a navegação na internet foi resposta 

da maioria dos usuários (79%), sendo que 40% do total de proprietários de smartphones 

acessam a internet diversas vezes ao dia.  

 Apesar da navegação na internet por meio de smartphones vir crescendo 

constantemente, quando analisamos especificamente as compras eletrônicas, percebemos 

que o mobile commerce (ou m-commerce) no Brasil tem grande potencial de crescimento, 

mas ainda apresenta dois cenários bem distintos e precisa de investimentos para se 

desenvolver. Isso porque, enquanto apenas 31% dos proprietários de smartphones já 

fizeram compras a partir de seus dispositivos (índice considerado baixo em relação ao 

universo total de aparelhos), por outro lado notamos que 45% dos adeptos de compras 

online afirmaram utilizar o smartphone para fazer compras todo mês (não são 

consumidores esporádicos). 
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 Diante desse cenário, chegamos ao consenso de que a influência dos smartphones 

na decisão de compra é grande e apresenta tendência de aumentar com o passar dos anos, 

podendo inclusive levar os consumidores a desistirem pela compra em loja física por 

considerarem as compras no m-commerce mais vantajosas. Ou seja, esse consenso nos 

dá a visão real do quanto os smartphones vêm alterando, mesmo que aos poucos, os 

hábitos digitais dos consumidores.  

 Os usuários não aceitam mais pagar caro por um produto que tem um preço menor 

em outra loja e, mais do que isso, já estão começando a deixar pra trás a antiga barreira 

da segurança nas compras online, que já foi um grande entrave ao sucesso do e-

commerce, mas certamente não será entrave para o “fenômeno” do m-commerce. 

 Indo um pouco mais além, podemos imaginar que as novas tecnologias e a 

mobilidade vão levar a sociedade “conectada” a hábitos mais frequentes na prática do m-

commerce. E, perante essa tendência, fica ainda mais evidente que está havendo uma 

transferência de poder no mercado de consumo: o poder está saindo das mãos dos 

vendedores e lojistas e passando para as mãos dos consumidores.  

 Basta agora que estes consumidores saibam usar tal poder a seu favor, tendo como 

aliado o fato que os smartphones chegaram pra ficar e, claro, ainda vão trazer muitas 

outras mudanças ao modo como vivemos e compramos. 

 

REDES SOCIAIS 

 Rede Social é uma estrutura social composta por pessoas ou organizações, 

conectadas por um ou vários tipos de relações, que compartilham valores e objetivos 

comuns. Uma das fundamentais características na definição das redes é a sua abertura e 

porosidade, possibilitando relacionamentos horizontais e não hierárquicos entre os 

participantes. "Redes não são, portanto, apenas uma outra forma de estrutura, mas quase 

uma não estrutura, no sentido de que parte de sua força está na habilidade de se fazer e 

desfazer rapidamente."  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrutura_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pessoa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%B5es


 
 

27 
 

 Muito embora um dos princípios da rede seja sua abertura e porosidade, por ser 

uma ligação social, a conexão fundamental entre as pessoas se dá através da identidade. 

"Os limites das redes não são limites de separação, mas limites de identidade. (...) Não é 

um limite físico, mas um limite de expectativas, de confiança e lealdade, o qual é 

permanentemente mantido e renegociado pela rede de comunicações."  

 As redes sociais online podem operar em diferentes níveis, como, por exemplo, 

redes de relacionamentos (Facebook, Twitter, Instagram, Google+, MySpace, Badoo), 

redes profissionais (Linkedin), redes comunitárias (redes sociais em bairros ou cidades), 

redes políticas, dentre outras, e permitem analisar a forma como as organizações 

desenvolvem a sua atividade, como os indivíduos alcançam os seus objetivos ou medir 

o capital social – o valor que os indivíduos obtêm da rede social. 

As redes sociais tem adquirido importância crescente na sociedade moderna. São 

caracterizadas primariamente pela auto geração de seu desenho, pela sua horizontalidade 

e sua descentralização. 

 Um ponto em comum dentre os diversos tipos de rede social é o compartilhamento 

de informações, conhecimentos, interesses e esforços em busca de objetivos comuns. A 

intensificação da formação das redes sociais, nesse sentido, reflete um processo de 

fortalecimento da Sociedade Civil, em um contexto de maior participação democrática e 

mobilização social. 

 Com as diversas redes sociais os consumidores estão em contato constante com 

as marcas. Este fato resulta da revolução tecnológica que, com tablets e smartphones, 

coloca o mundo nas mãos do consumidor, e tem como consequência uma revolução ao 

nível do marketing e da forma como as empresas comunicam aos consumidores. Devido 

a este fenômeno as marcas, nas mais diversas áreas de negócio, estão a perceber-se de 

que as técnicas de marketing tradicionais estão a tornar-se cada vez menos eficazes e 

dispendiosas3 , isto porque a segmentação no marketing "tradicional" é muito menos 

eficaz e a medição do impacto não é imediata, o que acontece com o marketing digital e, 

principalmente, com o marketing das redes sociais. 

 As marcas já não conseguem controlar nem a sua comunicação nem o que se diz 

sobre elas nas redes sociais. O consumidor assumiu o controle e é participativo em todo 

o processo de comunicação, chegando mesmo ao ponto de as marcas terem que apresentar 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Facebook
http://pt.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instagram
http://pt.wikipedia.org/wiki/Google%2B
http://pt.wikipedia.org/wiki/MySpace
http://pt.wikipedia.org/wiki/Badoo
http://pt.wikipedia.org/wiki/LinkedIn
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capital_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social#cite_note-3
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conteúdos relevantes, pertinentes e adequados aos desejos e necessidades dos 

consumidores de forma a terem "permissão" de falar para falar com eles e para eles. Este 

fenômeno está diretamente ligado a um conceito emergente no marketing e comunicação: 

"earned media". 

 As redes sociais criaram uma nova forma de exploração das dinâmicas de 

relacionamento entre as empresas e os seus clientes, o marketing nas redes sociais é mais 

pessoal e interativo do que qualquer outro meio, no entanto é também necessário ter em 

atenção de que estas novas ferramentas que surgem todos os dias são cada vez mais 

complexas e de difícil entendimento para o utilizador mais comum. Uma gestão 

profissional de marketing nas redes sociais exige o estudo e conhecimento de outras áreas 

como por exemplo as comunidades virtuais e as conexões. 

 

 

 

Marketing nas redes sociais como estratégia: 

 Nos últimos tempos o marketing nas redes sociais tem sido um dos segmentos que 

mais cresce em todo o mundo. Esse é um caminho sem volta em termos de tendência 

de marketing online e as empresas precisam se adaptar a esse novo cenário. A tendência 

de aproximação do consumidor e criação de laços de relacionamento no marketing 

digital moderno encontrou nas redes sociais o canal ideal para criação desses pontos de 

contato e por isso é cada vez maior o número de empresas que buscam nas mídias 

sociais para divulgação de seus produtos e serviços. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Earned_media
http://cursodeecommerce.net.br/artigos-marketing-digital/
http://cursodeecommerce.net.br/artigos-marketing-digital/
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Essa tendência traz com ela novos desafios já que o marketing em redes sociais difere 

totalmente das outras formas de marketing online que as empresas estavam acostumadas 

a utilizar.   

 A divulgação em mídias sociais obedece a uma mecânica própria, mais sutil e 

estruturada do que a verificada em links patrocinados e SEO, por exemplo. É importante 

que as empresas se conscientizem dessa diferença e se adaptem a essa nova realidade. 

 O marketing nas mídias sociais é a estratégia pela qual nos valemos das principais 

redes sociais como ferramentas de promoção de uma marca, divulgação de produtos ou 

serviços. Certamente podemos utilizar este canal para diversas outras ações, como a 

criação de um canal de atendimento ao cliente, por exemplo, mas no caso do social media 

marketing, o objetivo principal é justamente o de promoção de produtos e serviços. Nas 

campanhas demarketing em redes sociais, os profissionais de marketing digital fazem uso 

das ferramentas oferecidas pelas redes como Facebook, Instagram, Twitter, Google+ e 

outras, dependendo do caso e segmento de atuação da empresa. 

 Classificamos o marketing nas redes sociais na categoria de marketing de display, 

que funciona de forma bem diferente de outros canais como marketing de busca, por 

exemplo. Por isso é necessário que as empresas se adaptem a essas diferenças conceituais 

para não caírem na armadilha de transformarem seus perfis em simples murais de 

promoções, sem interatividade e mensagem dirigida. 

 Uma outra característica do social media marketing é trabalhar também como 

marketing de relacionamento, onde o objetivo principal é criar, em primeiro lugar, um 

ponto de contato com seus clientes em potencial, para só depois introduzir, de forma 

muito sutil, a mensagem publicitária. Um dos primeiros trechos do Cluetrain Manifesto, 

documento básico para quem deseja trabalhar em mídias sociais, afirma que: 

 Mercados são conversações. Seus membros se comunicam em uma linguagem que 

é natural, aberta, honesta, direta. – Cluetrain Manifesto 

Em nosso Curso de Redes Sociais e Marketing nas Mídias Sociais trabalhamos muito este 

conceito. Uma estratégia de marketing nas mídias sociais não pode ser baseada apenas 

em mensagens promocionais, mas sim na criação de laços de relacionamento e confiança, 

para só depois passarmos à fase de divulgação. 

http://academiadomarketing.com.br/especializacao-marketing-digital/
http://www.cluetrain.com/portuguese/
http://cursodeecommerce.net.br/curso-de-redes-sociais-online/
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Vale a pena investir em marketing nas mídias sociais? 

 Sem sombra de dúvida o investimento em marketing nas redes sociais traz retorno, 

mas não pode ser encarado como uma panaceia universal como muitas empresas têm 

encarado essa nova opção no Brasil. Este é apenas mais um canal de divulgação a ser 

utilizado e por isso deve ser devidamente avaliado e contextualizado no panorama geral 

da estratégia de marketing digital das empresas. 

 A grande vantagem dessa opção para divulgação de empresas na Internet é que 

ela nos proporciona uma chance de aproximação do público-alvo, de maneira mais 

pessoal, dirigida e segmentada. Através dela podemos nos aproximar de forma mais 

efetiva do consumidor e conhecer suas necessidades e anseios de forma mais direta, 

facilitando assim, não só a criação de estratégias mais eficientes para divulgação da 

marca, como também o conhecimento sobre o público que estamos querendo impactar. 

 Um ponto que devemos salientar é que uma estratégia de marketing nas redes 

sociais exige um prazo de maturação, e por isso é considerada uma ação de médio e longo 

prazo, já que relacionamentos não são criados da noite para o dia. Por isso, é necessário 

ter um planejamento detalhado da estratégia a ser adotada e estar preparado para muito 

trabalho, pois produção de conteúdo relevante, e interação são quesitos essenciais nesta 

área. 

 Entre outros aspectos que devemos levar em consideração é também a capacidade 

de fidelização proporcionada por esta estratégia, já que estes contatos criam laços de 

relacionamento que fazem do retorno do marketing em redes sociais um dos que mais se 

destaca em uma estratégia de marketing digital. 

http://cursodeecommerce.net.br/tag/marketing-nas-redes-sociais/
http://cursodeecommerce.net.br/como-divulgar-uma-empresa-na-internet/
http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/marketing-nas-redes-sociais/
http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/marketing-nas-redes-sociais/


 
 

31 
 

CAPITULO III: O MARKETING DIGITAL 

 3.1 O QUE É MARKETING DIGITAL? 

 O Marketing digital possui o mesmo conceito e foco de marketing tradicional, o 

que o difere, são as ferramentas de comunicação e distribuição de informações, que são 

realizadas por meio de recursos digitais para a promoção de produtos, marcas, idéias e 

demais ações. Essas ferramentas incluem a Internet, Web Sites, Blogs, Mídias Sociais, E-

commerce, Mobile Marketing, E- mail, e outros formatos que surgem a cada dia. 

 O foco do Marketing Digital é desenvolver estratégias de marketing através da 

internet, em que organizações e consumidores buscam interatividade total nos seus 

relacionamentos, proporcionando uma troca de informação rápida, personalizada e 

dinâmica. “Web Marketing ou Marketing Digital, corresponde a toda concentração de 

esforços no sentido de adaptar e desenvolver estratégias de marketing no ambiente Web” 

(OLIVEIRA, 2000, p. 4). 

Com a evolução da tecnologia da informação e da comunicação, especialmente a internet, 

o marketing evoluiu para o chamado marketing eletrônico, e - marketing ou marketing 

digital, conceito que expressa o conjunto de ações de marketing intermediadas por canais 

eletrônicos como a internet, em que o cliente controla a quantidade e o tipo da informação 

recebida (LIMEIRA, 2000, p. 9). 

 Segundo Fascioni (2007), tem-se a definição de marketing digital, como uma 

maneira de se fazer marketing por meio de ações de comunicação que as empresas 

utilizam com recursos digitais, podendo ser representados via Internet. 

 Esse conceito provindo da rede trabalha da mesma maneira que o marketing 

tradicional, que na sua essência propõe que sejam descobertos os desejos e necessidades 

dos consumidores e, desse modo, seja oferecido ao cliente, produtos e serviços de real 

valor, proporcionando no final dessa troca, satisfação para ambas as partes, consumidores 

e organizações.  

 No contexto em transformação catalisada pelo digital, vimos que a sociedade 

mudou, o mercado mudou, o consumidor mudou. Portanto, o marketing também precisa 

mudar, levando em consideração esse novo cenário e as novas ferramentas e plataformas 

de ação que com ele se tornam disponíveis. 
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 O Marketing Digital como o próprio nome já diz, é o bom e velho marketing só 

que trabalhado por meio das ferramentas digitais. É o conjunto de ações estratégicas 

aplicadas nos meios digitais (internet e tecnologias móveis), para conquistar e fidelizar 

clientes, elevando a participação da empresa no mercado. 

 Consiste em planos de ação para divulgar e comercializar serviços e produtos, 

melhorando a rede de relacionamentos das empresas. Afinal, novas mídias, novas formas 

de comunicação. O marketing digital é uma extensão do próprio marketing, a diferença 

são os canais utilizados, já que este envolve o uso de todos os dispositivos conectados à 

internet e suas funcionalidades para espalhar mensagens. 

 As ações são adaptadas aos meios digitais, visando potencializar os efeitos do 

marketing tradicional, pois a internet é uma plataforma conveniente, acessível e que 

oferece oportunidades competitivas para empresas de todos os tamanhos. 

 Dessa forma, o marketing digital engloba a prática de promover produtos, serviços 

ou a própria marca, através da internet, chegando aos consumidores de forma rápida, 

personalizada e eficiente. 

 As ações precisam de planejamento para que a execução seja adequada às 

ferramentas utilizadas e ao objetivo que se quer alcançar. A internet dá muitas 

possibilidades de divulgação e crescimento para as empresas, uma delas é a comunicação 

direta com os clientes. 

 A estratégia e o conteúdo são as palavras chave quando falamos de marketing 

digital. Na internet, as empresas se diferenciam não só por seus produtos e serviços, mas 

também pelo conteúdo que oferecem em seus sites e mídias sociais. Algumas das 

principais finalidades do marketing digital são: fazer com que seus potenciais clientes 

conheçam e encontrem sua empresa, criar confiança do público na sua marca, criar um 

relacionamento duradouro com seus clientes. 

 As estratégias mais utilizadas são os links patrocinados (anúncios do Google), a 

otimização de páginas (que coloca seu site na primeira página dos sites de busca), o email 

marketing, as mídias sociais e o marketing de conteúdo (informação relevante para criar 

confiança e ajudar o usuário na decisão de compra). 
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 O marketing digital é um planejamento eficiente para qualquer empresa, pois 

representa uma ferramenta extremamente competitiva, já que a internet está presente em 

todos os lugares, inclusive nos smartphones e tablets. É um canal abrangente que possui 

diversas possibilidades para ações de divulgação de uma marca, fazendo com que uma 

empresa se destaque das demais. 

 O desenvolvimento constante dessas novas tecnologias só amplia ainda mais o 

potencial das estratégias de marketing digital. É o plano de comunicação ideal para que 

as empresas ganhem espaço e se tornem referência perante seu público alvo. 

 

  3.2 COMO E FEITO O MARKETING DIGITAL 

 A proliferação de tecnologias e plataformas digitais oferece um cenário fértil para 

as mais diversificadas ações de marketing. A possibilidade de mensuração que o ambiente 

digital propicia também é uma vantagem enorme em relação aos ambientes materiais, 

tangíveis – o digital permite sincronicidade (behavioral targeting). No entanto, para 

podermos utilizar com maestria uma ferramenta é necessário primeiro conhecê-la. É aí 

que reside um dos maiores problemas do cenário digital: a velocidade das mudanças, que 

muitas vezes não nos dá tempo para conhecer todas as ferramentas e opções disponíveis. 

Dessa forma, apesar da complexidade crescente que a proliferação gigantesca e as 

mudanças constantes que a tecnologia nos traz, é necessário conhecer, e bem, as novas 

ferramentas de que dispomos para poder usá-las nas estratégias de marketing.  

  

Plataformas, tecnologias e estratégias digitais de marketing 

 No ambiente digital de marketing é possível enumerar diversas tecnologias e 

plataformas digitais que podem dar origem a estratégias digitais. Entretanto, 

frequentemente há uma grande confusão entre plataformas/tecnologias e estratégias/redes 

sociais. Por exemplo, o Orkut não é uma rede social. É uma plataforma de rede social. A 

rede social se forma sobre a plataforma e pode estar sobre outras plataformas.  Uma 

pessoa ou empresa pode ter uma rede social na qual seus membros estejam, tanto no 

Orkut, no Facebook, quanto no Twitter. Outro exemplo é o próprio Twitter, que não é 

estratégia nem rede social. É uma plataforma, e o modo como é usada é que determina as 
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estratégias e a rede social que nela se formam. Acredito que seja importante separar 

plataformas e tecnologias de estratégias, para que estas possam ser adequadamente 

utilizadas naquelas. Proponho, portanto, a seguinte relação de plataformas/tecnologias 

digitais: 

-Website/ mini-site / hotsite. 

-Blog. 

-Plataformas digitais de redes sociais. 

-E-mail. 

-Realidades mistas (realidade aumentada, virtualidade aumentada, realidade virtual). 

-Tecnologias mobile (RFID, mobile tagging, SMS, bluetooth). 

-Plataformas digitais de busca (Google, Yahoo, Bing, Wolfram|Alpha, etc.). 

-Games & entretenimento digital. 

-Tecnologias inteligentes de voz 

-Video/TV digital. 

Quando combinadas, essas plataformas/tecnologias servem de base para o 

desenvolvimento de estratégias digitais de marketing. Alguns exemplos: 

-Presença digital (própria, paga e ganha. Incluem todas as plataformas digitais). 

-E-mail marketing. 

-E-commerce. 

-Mobile marketing. 

-SMM (Social Media Marketing) & SMO (Social Media Optimization) & WOMM (Word 

of Mouth Marketing). 

-SEM (Search Engine Marketing) & SEO (Search Engine Optimization). 
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 Como pode ser observado, estamos em uma época na qual a interatividade e a 

experiência são os principais requisitos para o sucesso de estratégias de marketing. O 

digital é a plataforma que dá vazão plena à interatividade, mas não necessariamente à boa 

experiência. Conseguir propiciar uma boa experiência para o consumidor/usuário envolve 

estratégias de marketing que vão muito além da tecnologia em si e dependem de um 

conhecimento profundo do público-alvo. Além disso a tecnologia não para, e a cada 

momento haverá novas possibilidades tecnológicas que afetam o ambiente de marketing 

e, simultaneamente, ampliam o arsenal de ferramentas estratégicas. Desse modo, 

compreender esse cenário mutante complexo e conhecer as tecnologias disponíveis a cada 

momento é um diferencial competitivo valioso para as empresas. 

 

HASHTAGS  

 Hashtag é uma expressão bastante comum entre os usuários das redes sociais, na 

internet. Consiste deuma palavra-chave antecedida pelo símbolo #, conhecido 

popularmente no Brasil por "jogo da velha" ou "quadrado". 

 As hashtags são utilizadas para categorizar os conteúdos publicados nas redes 

sociais, ou seja, cria uma interação dinâmica do conteúdo com os outros integrantes da 

rede social, que estão ou são interessados no respectivo assunto publicado.  

 Com o uso da hashtag em uma publicação, o conteúdo ficará disponível para 

qualquer pessoa que acesse o mesmo hashtag sobre o assunto, permitindo-a comentar, 

compartilhar ou curtir o conteúdo. Exemplo: Se um indivíduo "A" publica uma notícia 

sobre as eleições presidenciais em seu perfil no Facebook, poderá criar ao mesmo tempo 

uma hashtag  com o nome #eleições, desta forma, estará classificando a sua publicação 

na categoria desta hashtag. Quando outros usuários acessarem ou visualizarem a 

hashtag #eleições, aparecerá todos os conteúdos relacionados com este tema, inclusive o 

que foi criado pela indivíduo "A".  

A hashtag é transformada é um hiperlink, que também pode se indexado por 

motores de busca na internet, como o Google. Em outras palavras, o usuário poderá 

buscar por determinado assunto, através da procura pela respectiva hashtag na própria 

rede social ou em um site de buscas (Google). 
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 As hashtags surgiram e tornaram-se populares no Twitter, que categorizava os 

assuntos mais populares do momento através dos Trending Topics. Os usuários utilizam 

as hashtags para justamente classificar as postagens (que devem possuir menos de 140 

caracteres) em assuntos específicos, uma espécie de "arquivo" ou "pasta" para organizar 

os conteúdos em meio à confusão de informações natimeline do Twitter.  

 Atualmente, as hashtags estão disponíveis em várias outras redes sociais, como 

oFacebook, Instagram, Google +, Pinterest e Youtube. Não apenas como uma 

ferramenta para organizar os conteúdos publicados nas redes sociais, as 

hashtags transformaram-se em "armas publicitárias" entre as empresas e instituições que 

utilizam as redes sociais como meio de comunicação  

 

3.3 EXEMPLOS, CASOS, MANEIRAS 

Case “Nação Nordestina” 

 Este foi o case enviado por Bráulio Bessa, criador do projeto “Nação Nordestina“, 

que surgiu em dezembro de 2011, no Interior do Ceará, na cidade chamada Alto Santo. 

 A página atualmente possui mais de 800 mil fãs e uma média de 12 milhões de 

pessoas alcançadas por semana, a maior página destinada a valorização da cultura 

nordestina do mundo, de acordo com Bráulio. Segundo ele, a fanpage crescia bastante em 

épocas que casos de preconceito contra o povo nordestino ganhava destaque na mídia e 

nas redes sociais, de certa forma isso aflorava o #OrgulhoDeSerNordestino. 

https://www.facebook.com/nacaonordestina?fref=ts
https://www.facebook.com/nacaonordestina?fref=ts
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Fanpage Nação Nordestina  

 Perguntado sobre como se sente sendo o criador de um projeto grandioso e de 

sucesso no Facebook, Braulio afirmou: 

 “O mais bacana de tudo isso, é que tudo surgiu no interior do Ceará, uma 

cidadezinha pequena de apenas 19 mil habitantes, o que mostra o poder surpreendente 

das mídias sociais, o mundo está conectado, não importa onde você esteja. E eu me sinto 

orgulhoso, não de mim, mas do meu povo! A “Nação Nordestina” foi pioneira no que diz 

respeito a cultura nordestina nas mídias sociais, conseguimos levar a cultura nordestina 

para a vida das pessoas através da tecnologia e inspirar outros trabalhos que também 

viraram casos de sucesso, além disso, viajo muito palestrando sobre Cultura nordestina, 

mídias sociais e empreendedorismo, trazendo pra vida real a luta que já travo na vida 

virtual”, finaliza. 

 Bráulio Bessa é Social Media, Palestrante, Técnico em Web-design e Design 

Gráfico, estudante de Analise de Sistemas. Hoje em dia, palestra em diversos locais do 

Brasil disseminando a cultura nordestina por conta da criação do projeto. Além disso, 

Bráulio também é sócio e fundador da grife de camisetas “Zé Filé” que foca 100% na 

cultura Nordestina. Esse sim é um “cabra da peste”! 

 

 

https://www.facebook.com/nacaonordestina?fref=ts


 
 

38 
 

Case Curso SENAP 

Este case foi enviado por Nathan Henrique. Ele é responsável pelas mídias sociais 

do Curso SENAP, desde novembro de 2011. No começo do seu trabalho, Nathan afirma 

que a fanpage da empresa tinha cerca de 1.700 fãs. Depois de comparecer ao curso do 

Quartel Digital, 8Ps do Marketing Digital, ministrado por Conrado Adolpho, Nathan 

empregou o que aprendeu no treinamento e fez mudanças na fanpage do SENAP. 

 “Depois do curso abri minha visão em relação ao marketing e fiz várias ações na 

página. Personalizei uma aba no Facebook para o site do SENAP, peguei uma de nossas 

maiores vantagens, que são as vagas de estágios, e coloquei nessa aba na rede social, 

porém as pessoas só podiam visualizar a vaga se curtissem a página, e com isso 

conseguimos captar nossos alunos que estavam na rede social e os amigos dos mesmos, 

fizemos tudo isso sem nenhum custo para o curso”, afirma Nathan. 

 

Fanpage Curso SENA 

 Além desta ação simples, Nathan também conta que fez uma “PROMOÇÃO 

RELAMPAGO” no site do Curso SENAP. A promoção funcionou da seguinte forma: 

todos os cursos estavam com 50% de desconto + matricula grátis para quem se cadastrasse 

durante o período de 24 horas. Esta foi a promoção do site, e para divulgar isto Nathan 

https://www.facebook.com/curso.senap?fref=ts
https://www.facebook.com/curso.senap?fref=ts
https://www.facebook.com/curso.senap?fref=ts
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usou o Facebook personalizando mais uma aba na rede social da mesma forma como fez 

com as vagas de estágio no primeiro momento. Para se cadastrar na promoção, o aluno 

tinha que curtir a página no Facebook. Além da ação promocional, o social media também 

fez a linha editorial voltada para divulgar a oferta. 

 Segundo Nathan, depois de 1 ano com essas formas de captação de curtidores, o 

curso SENAP cresceu mais de 980% em curtidores no Facebook, de 1.700 a fanpage 

passou para 10.616, quantidade atual. O analista ressaltou ainda os números de matrículas 

do site da empresa. 

 “O site do SENAP gerou em 2011 30 matriculas, durante o segundo semestre 

(resultado horrível). Durante o primeiro semestre de 2013 já tivemos mais de 500 

matriculas, foi um crescimento de 1.500% de alunos matriculados através das mídias 

online do Curso SENAP”, explica Nathan. 

 

 Case Central de Cursos 

 Este case foi enviado por Eduardo Faleiro. Ele é responsável pelas mídias sociais 

da empresa Central de Cursos. Criada em Outubro de 2011, a Central de Cursos entrou 

no mercado de cursos e capacitações aos profissionais e estudantes de educação física. 

De acordo com Eduardo, ele não sabia como competir com grandes empresas que já tinha 

10 a 20 anos de mercado. 

 

Fanpage Central de Cursos 

https://www.facebook.com/CentraldeCursos.edf
https://www.facebook.com/CentraldeCursos.edf
https://www.facebook.com/CentraldeCursos.edf
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 Foi aí que Eduardo decidiu criar a fanpage para a empresa, em julho de 2012. Na 

época, ele era estudante de Educação Física. 

 “Eu não tinha experiência prévia com projetos ligados a internet, marketing ou 

gestão. Então comecei a ler, estudar e me aprofundar no tema. Montei um plano 

estratégico e hoje com um ano de atividades somos um dos líderes no mercado carioca de 

cursos para profissionais e estudantes de educação física, com mais de 600 alunos 

certificados, e outra centenas em ações online”, afirma Eduardo. 

 Atualmente a página Central de Cursos está com quase 10 mil fãs, com um 

engajamento fantástico e sem a utilização de facebook Ads, segundo Eduaro. 

 E hoje, o ex-estudante de educação física substituiu o emprego de personal 

trainner e professor escolar, ingressou no mestrado em marketing (Universidade de 

Coimbra, Portugal) e presta serviço para outra empresa colocando em prática o mesmo 

modelo da Central de Cursos, tudo isso pelo sucesso e experiência obtido com o projeto 

online. 

  



 
 

41 
 

CONCLUSÃO 

 No contexto do estudo buscou-se como objetivo geral investigar a importância do 

Marketing Digital e das novas mídias, a fim de expor os benefícios e malefícios a respeito 

da utilização das mesmas, como canal de marketing e comunicação entre a empresa 

estudada e seus clientes. 

Para isso foi realizado um estudo a respeito dos conceitos de marketing e da internet, 

como também descrito o perfil dos usuários desta, assim como seu comportamento de 

consumo. Também foram caracterizados os usos atuais e potenciais das mídias 

tradicionais e as funcionalidades das mídias digitais. 

 Desse modo, o desenvolvimento do estudo propiciou o maior conhecimento sobre 

a história e evolução de marketing, marketing digital, a nova economia e a mudança na 

maneira de consumir, como também o maior engajamento acerca das características e 

estatísticas atuais dos meios tradicionais e digitais. 

 Pode-se concluir que a utilização das estratégias em Marketing Digital e mídias 

digitais possibilitam a divulgação da marca e dos produtos da empresa com maior 

eficácia, e que de fato, essas mídias são ótimas aliadas em ações de comunicação 

interativa e relacionamento com o consumidor. 

A utilização dessas mídias acontece de forma a complementarizar as ações em mídias 

tradicionais, sendo que cada mídia trabalha de forma a complementar a outra, tornando a 

empresa utilizadora de multiplataformas de comunicação, estando mais presente no dia a 

dia dos seus clientes. 

 Portanto, chega-se a conclusão de que todas as mídias são importantes na hora de 

impactar e contatar clientes, e o aparecimento de uma não significa no desaparecimento 

de outra, pois elas trabalham de forma unificada para melhor atender os desejos e 

necessidades das pessoas como um todo. 
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INTRODUÇÃO 

Durante esse trabalho serão abordados temas como, ética e sustentabilidade, que 

somados contribuíram para a concretização da governança corporativa. Será explicado o 

início do que hoje se chama de governança corporativa e como cada vez mais empresas 

se preocupam com esse tema.                        

  Alguns exemplos de empresas que aderiram esse modelo serão levantados para 

tentar entender a forma como a organização tende a se beneficiar desse método, também 

será explicado como a sustentabilidade está altamente relacionada com esse conjunto de 

processos, costumes, leis e regulamentos.               

O trabalho irá conter algumas informações desde o surgimento desse modelo até os 

dias atuais, e de como esse processo ainda está em transformação, pois a cada dia o mesmo 

passa por melhorias e inovações. 

Após esclarecer os conceitos de ética, ética empresarial, governança corporativa, e 

sustentabilidade será possível fazer uma análise de como esses itens se complementam e 

como é necessária a existência de um para o surgimento de outro. 

 Ficará claro também o conceito mais importante do trabalho, que é o da governança 

corporativa, esse trabalho irá relatar não só o tipo de modelo que ela é, como também a 

história e as diferentes aplicações desse conceito no Brasil e no mundo. 

Como uma empresa deve se comportar para entrar nesse sistema e quais são as 

dificuldades e as consequências desses modelos dentro de uma organização, também será 

relatado como a sustentabilidade está diretamente relacionada com a governança 

corporativa, sendo que a mesma não será apenas ambiental, mas será também social. 

Essa pesquisa tem como objetivo informar o quanto esse novo modelo de governança 

interfere diretamente no investimento da empresa e no seu crescimento dentro de uma 

comunidade, o objetivo é mostrar que a empresa deve assumir uma postura ética e 

sustentável para que a sua contribuição para a sociedade não seja apenas financeira mas 

também social, pois a empresa também deve contribuir para uma sociedade mais justa e 

igualitária, onde todos possam contribuir com a preservação do meio ambiente, e criar 

um ambiente onde as pessoas se respeitem. 
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CAPÍTULO I: ÉTICA NAS EMPRESAS 

1.1 O QUE É ÉTICA? 

A palavra ética é de origem grega derivada de ethos, que diz respeito ao costume, aos 

hábitos dos homens. Teria sido traduzida em latim por mos ou mores (no plural), sendo 

essa a origem da palavra moral, mas a ética não pode ser confundida com a moral. 

A ética é uma reflexão dos atos morais, e a moral está amplamente ligada aos valores 

e aos costumes, são esses que definem a sua conduta moral, enquanto a ética apenas faz 

uma reflexão a cerca disso. 

A ética seria uma reflexão acerca da influência que o código moral estabelecido 

exerce sobre a nossa subjetividade, e acerca de como lidamos com essas prescrições de 

conduta, se aceitamos de forma integral ou não esses valores normativos e, dessa forma, 

até que ponto nós damos o efetivo valor a tais valores. 

Segundo Marilena Chauí em seu livro Convite à Filosofia (2008), a filosofia moral ou 

a disciplina denominada ética nasce quando se passa a indagar o que são, de onde vêm e 

o que valem os costumes. Trata-se dos sentimentos morais. O senso moral e a consciência 

moral tem como pressuposto fundamental a ideia de um agente moral, o qual é assumido 

por cada um de nós. Enquanto agente moral, o indivíduo colocará em prática seu senso e 

consciência, pois são importantes para a vida em grupo entre vários outros agentes morais. 

O estudo da ética dentro da filosofia,  pode-se dividir em sub-ramos, após o advento 

da filosofia analítica no séc XX, em contraste com a filosofia continental ou com a 

tradição filosófica. Estas subdivisões são: 

 

  Metaética, sobre a teoria da significação e da referência dos termos   proposições 

morais e como seus valores de verdade podem ser determinados 

 Ética normativa, sobre os meios práticos de se determinar as ações morais. 

 Ética aplicada, sobre como a moral é aplicada em situações específicas 

 Ética descritiva, também conhecida como ética comparativa é o estudo das 

visões, descrições e crenças que se tem acerca da moral 

 Ética Moral trata-se de uma reflexão sobre o valor das ações sociais consideradas 

tanto no âmbito coletivo como no âmbito individual. 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_anal%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_continental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meta%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_normativa
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_aplicada
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            A ética faz parte de uma das três grandes áreas da filosofia, mais                 

especificamente, é o estudo da ação - práxis. Ao lado do estudo sobre o "conhecimento" 

- como a ciência, ou a lógica - e do estudo sobre o "valor" - seja ele artístico, moral, ou 

científico - o estudo sobre a ação engloba a totalidade do saber e da cultura humana. Está 

presente no nosso cotidiano o tempo todo, seja nas decisões familiares, políticas, ou no 

trabalho por exemplo. 

      Alguns filósofos expressaram uma definição para ética, são eles 

              Aristóteles (384 a.C. - 322 a.C.) "Ética a Nicomacos" 

“A excelência moral se relaciona com as emoções e ações, e somente as 
emoções e ações voluntárias são louvadas e censuradas, enquanto as 
involuntárias são perdoadas, e às vezes inspiram piedade; logo, a distinção 
entre o voluntário e o involuntário parece necessária aos estudiosos da natureza 
da excelência moral, e será útil também aos legisladores com vistas à atribuição 
de honrarias e à aplicação de punições. (...) 

              Mas há algumas dúvidas quanto ás ações praticadas em consequência do medo 

de males maiores com vistas a algum objetivo elevado[1097b] (por exemplo, um tirano 

que tendo em seu poder os pais e filhos de uma pessoa, desse uma ordem ignóbil a esta, 

tendo em vista que o não cumprimento acarretasse na morte dos reféns); é discutível se 

tais ações são involuntárias ou voluntárias. (...) Tais ações, então, são mistas mas se 

assemelham mais as voluntárias, pois são objeto de escolha no momento de serem 

praticadas, e a finalidade de uma ação varia de acordo com a oportunidade, de tal forma 

que as palavras "voluntário" e "involuntário" devem ser usadas com referência ao 

momento da ação; com efeito, nos atos em questão as pessoas agem voluntariamente, 

portanto são voluntárias, embora talvez sejam involuntárias de maneira geral, pois 

ninguém escolheria qualquer destes atos por si mesmos.” 

            Immanuel Kant (1724-1804)  "Fundamentação da Metafísica dos Costumes" 

 “Neste mundo, e se houver um fora dele, nada é possível pensar eu que possa 
ser considerado como bom sem limitação, a não ser uma só coisa: uma boa 
vontade. Discernimento, argúcia de espírito, capacidade de julgar, e como quer 
que possam chamar-se os demais talentos do espírito, ou ainda coragem, 
decisão constância de propósito, como qualidades do temperamento, são sem 
dúvida, a muitos respeitos, coisas boas e desejáveis; mas também podem 
tornar-se extremamente más e prejudiciais se a vontade, que haja de fazer uso 
destes dons naturais, constituintes do caráter, não for boa.” 

“Na constituição natural de um ser organizado para a vida, admitimos, por 
princípio, que nele não haja nenhum órgão destinado à realização de um fim 
que não seja o mais adequado e adaptado a este fim. Ora, se num ser dotado de 
razão e de vontade a natureza tivesse por finalidade última sua conservação, 
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seu bem-estar ou, em uma palavra, sua felicidade, ela teria se equivocado ao 
escolher a razão para alcançá-la. Isto porque, todas as ações que este ser deverá 
realizar nesse sentido, bem como a regra completa de sua conduta, ser-lhe-iam 
indicadas com muito maior precisão pelo instinto.” 

          Simone de Beauvoir (1909 - 1986) "Moral da Ambigüidade" 

“Existir é fazer-se carência de ser, é lançar-se no mundo: pode-se considerar 
como sub-humano os que se ocupam em paralisar esse movimento original; 
eles têm olhos e ouvidos, mas fazem-se desde a infância cegos e surdos, sem 
desejo. Essa apatia demonstra um medo fundamental diante da existência, 
diante dos riscos e da tensão que ela implica; o sub-homem recusa essa paixão 
que é a sua condição de homem, o dilaceramento e o fracasso deste impulso 
em direção do ser que nunca alcança seu fim; mas com isso, é a existência 
mesma que ele recusa. (...) A má-fé do homem sério provém de que ele é 
obrigado, sem cessar, a renovar a renegação dessa liberdade. Ele escolhe viver 
num mundo infantil, mas à criança, os valores são realmente dados. O homem 
sério deve mascarar esse movimento através do qual se dá os valores, tal como 
a mitômana, que lendo uma carta de amor, finge esquecer que essa lhe foi 
enviada por si mesma.” 

                Augusto Comte (1798-1875) "Catecismo Positivista" 

             “Sacerdote: - É verdade que o positivismo não reconhece a ninguém 
outro direito senão o de sempre cumprir seu dever. Em termos mais corretos, 
nossa religião (positivista) impõe a todos a obrigação de ajudar cada um a 
preencher sua própria função. A noção de direito deve desaparecer do campo 
político, como a noção de causa do campo filosófico. Porque ambas se 
reportam a vontades indiscutíveis. Assim, quaisquer direitos supõem 
necessariamente uma fonte sobrenatural, única que pode subtraí-los á 
discussão humana. (...)  O positivismo não admite nunca senão deveres de 
todos em relação a todos. Porque seu ponto de vista sempre social não pode 
comportar nenhuma noção de direito, constantemente fundada na 
individualidade.  Em que fundamento humano deveria, pois, se assentar a idéia 
de direito, que suporia racionalmente uma eficácia prévia? Quaisquer que 
sejam nossos esforços, a mais longa vida bem empregada não nos permitirá 
nunca devolver senão uma porção imperceptível do que recebemos. Não seria 
senão, contudo, só depois de uma restituição completa que estaríamos 
dignamente autorizados a reclamar a reciprocidade de novos serviços. Todo 
direito humano é, pois, tão absurdo quanto imoral. Posto que não há mais 
direitos divinos, esta noção deve se apagar completamente, como puramente 
relativa ao regime preliminar, e diretamente incompatível com o estado final, 
que só admite deveres segundo as funções.” 

 

1.2 QUAL A IMPORTÂNCIA DELA 

       A ética nos permite conviver como seres humanos, detentores da capacidade de 

pensar, e consequentemente nos protege do caos, e da destruição da atual sociedade em 

que vivemos. 

      É graças a ética que os seres humanos podem tentar conviver com harmonia, pois 

é ela que nos dá faz refletir sobre os atos praticados, e é justamente isso que nos diferencia 

de animais irracionais, fomos criados para pensar, e esse ato de reflexão permite que cada 
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um consiga obter respostas para perguntas complexas, como: “O que posso fazer para 

melhorar a sociedade em que vivemos?”, “Como posso contribuir com meu conhecimento 

para melhorar o meio ambiente?”, “Será que minhas atitudes estão corretas?” 

   Essas são apenas algumas questões que mostram como a reflexão ética pode 

melhorar e organizar a sociedade, perceba que se todos agissem pelo instinto, ou sem 

pensar no bem do outro todos os lugares seriam violentos e inabitáveis. 

   A moral surge dos princípios e valores, e é através dela que nossas atitudes são 

concretizadas, mas como saber se os meus valores são bons para todos? como saber se 

eles estão ajudando o bom funcionamento da sociedade e do ambiente onde eu vivo? 

  Essa é a grande importância da ética, a partir do momento que eu tenho a 

possibilidade de refletir a cerca das minhas ações eu tenho a oportunidade de mudar se 

for preciso. 

 Pode ser utilizada no processo educativo na finalidade de conscientizar uma pessoa 

sobre seus direitos e deveres para com a sociedade, na economia para estabelecer valores 

relacionados a princípios morais e regras, na ciência como forma de lidar com a vida com 

respeito e de maneira responsável e em outras áreas desempenhando papéis de suma 

importância. 

 A ética estabelece um compromisso entre seres humanos, pois utiliza a essência 

interior, ou seja, utiliza sua formação de caráter para determinar suas características. 

Desta forma, a ética é construída com base naquilo que é necessário e/ou exigido pelo 

homem colocando-o a frente de seus próprios limites morais. 

 Sua importância na sociedade é reconhecida, porém questionada às vezes por 

conflitos gerados entre a valorização da vida ou da propriedade privada. Apesar de alguns 

conflitos, a ética auxilia a boa vivência do homem perante a sociedade ajudando este a se 

comportar de forma correta em face de outras pessoas e ainda a formular suas próprias 

idéias fundamentais sem que se corrompa posteriormente, tornando-se assim um cidadão 

de idéias firmadas na moral, nos bons costumes e na dignidade. 

  A imagem abaixo descreve como o ato de pensar sobre a ética pode influenciar 

positivamente a sociedade. 
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1.2 A ÉTICA EMPRESARIAL 

            A ética empresarial é o ramo da ética diretamente ligado às empresas, que é 

referente à conduta ética das empresas, ou seja, à forma moralmente correta com que as 

empresas interagem com o seu meio envolvente. 

           A ética em si é referente à teoria da ação justa e moral, tendo frequentemente um 

significado equivalente ao da filosofia moral. A ética também tem como função descobrir 

as concepções dominantes da moralidade e a origem desta. O núcleo fundamental da ética 

descritiva é a análise da experiência moral (consciência moral, dever, responsabilidade, 

decisão, etc) e dos tipos de ação que correspondem aos diversos valores particulares (ética 

do trabalho, da intenção, da responsabilidade, do êxito, etc.). 

         Da mesma forma que a ética estabelece as leis que determinam a conduta moral da 

vida pessoal e coletiva, a ética empresarial determina a conduta moral de uma empresa, 

seja ela pública ou privada. 

         A ética empresarial fortalece uma empresa, melhorando a sua reputação e tendo 

também um impacto positivo nos seus resultados. Uma empresa que cumpra 

determinados padrões éticos vai crescer, e vai favorecer a sociedade, os seus 

fornecedores, clientes, funcionários, sócios e até mesmo o governo. A ética empresarial 
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é uma prática essencial de uma empresa, assim como a responsabilidade social e 

responsabilidade sócio-ambiental. 

        Um dos grandes benefícios da ética empresarial é que ela é reconhecida e valorizada 

pelo cliente, sendo estabelecida uma relação de confiança. Essa relação, baseada na 

satisfação do cliente, vai originar lucro para a empresa, ajudando a que ela cumpra os 

seus objetivos. No entanto, a confiança com o cliente é uma coisa que demora algum 

tempo a conseguir, e pode ser perdida   com algum erro cometido a nível empresarial. 

         A ética empresarial é a razão de ser de uma empresa, e as empresas que não 

funcionam de forma ética, por exemplo, tentando ganhar dinheiro fácil enganando os 

clientes, estão condenadas ao fracasso 

          A ética empresarial pode ser entendida como um valor da organização que assegura 

sua sobrevivência, sua reputação e, consequentemente, seus bons resultados. Para 

Moreira a ética empresarial é "o comportamento da empresa - entidade lucrativa - quando 

ela age de conformidade com os princípios morais e as regras do bem proceder aceitas 

pela coletividade (regras éticas)."  MOREIRA, Joaquim Magalhães. A ética empresarial 

no Brasil. São Paulo: Pioneira, 1999. p. 28. 

         A ética profissional e consequentemente das organizações é considerada um fator 

importantíssimo para a sobrevivência delas, tanto das pequenas quanto das grandes 

empresas.  

         As organizações estão percebendo a necessidade de utilizar a ética, para que o 

"público" tenha uma melhor imagem do seu "slogan. 

         Desse modo, é relevante ter consciência de que toda a sociedade vai se beneficiar 

através da ética aplicada dentro da empresa, bem como os clientes, os fornecedores, os 

sócios, os funcionários, o governo… Se a empresa agir dentro dos padrões éticos, ela só 

tende a crescer, desde a sua estrutura em si, como aqueles que a compõem. 

         Quando a ética é disseminada na empresa, as pessoas passam a ter uma tendência 

em adquirir maturidade e ter consciência do valor que possuem no contexto corporativo. 

Isso, por sua vez, impacta diretamente na consciência que cada um deve ter sobre suas 

respectivas responsabilidades em todos os níveis hierárquicos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo
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        A ética fortalece a formação de valores. Por sua vez, isso reflete na formação de uma 

sociedade mais justa e consideremos aqui também o universo corporativo, porque dentro 

das empresas as pessoas vivem em um ambiente sociável ou assim o deveriam.  

         Se eu tenho direito o outro colega também tem. Se ético é colocar em prática aquilo 

que se diz. E isso aqui cabe bem o velho ditado popular: "O meu direito termina, onde o 

do outro começa". É preciso que exista um nivelamento de limites para se atuar no dia a 

dia organizacional, caso contrário as pessoas passarão a adotar métodos de disputa interna 

sem que sejam medidas as consequências de suas atitudes. Ou seja, ser ético é não 

atropelar o colega para conquistar um espaço, pois existem caminhos lícitos e dignos de 

servirem de inspiração para muitos talentos. 

         Melhoria da qualidade de vida. Sem dúvida alguma que a presença da ética impacta 

na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Bata que imaginemos o seguinte: "Vou 

acordar todos os dias para trabalhar numa empresa em que não há limites e cada um é por 

si". Imagine o grau de estresse que o indivíduo fica exposto e as consequências 

emocionais e orgânicas que surgirão cedo ou tarde. Sem um ambiente ético, não dá para 

formar uma equipe saudável e feliz.  

         A retenção e a atração de talentos estarão cada vez mais presente, no dia a dia das 

empresas. Só que para isso, a ética deve estar presente e dar suporte a todos os processos 

de gestão que são adotados por uma companhia. Com a tecnologia, as informações são 

disseminada em uma velocidade que nem sempre nos damos conta e quando algo negativo 

ou positivo ocorre a partir dos fatores éticos, isso poderá atrair ou assustar talentos 

desejados pela organização. 

         Uma empresa ética tem a sua imagem preservada e valorizada junto à sociedade. 

Por sua vez, isso impacta diretamente nos resultados almejados por uma companhia. 

Lembremos aqui que uma empresa que mantém a sua estratégia alinhada à ética conquista 

a simpatia e no comportamento dos stakeholders (público estratégico) e na fidelização 

dos clientes. 

         Vivemos em uma sociedade em que a palavra competitividade está presente a cada 

passo que damos. E isso pode se tornar prejudicial para a vida da empresa, uma vez que 

os colaboradores podem começar a se atropelarem para obter resultados e esquecerem 
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resultados. Numa empresa fomentada pela ética, prevalece o espírito de equipe e as 

pessoas compreendem que é fundamental unir forças para se alcançar objetivos. 

           Espírito de equipe fortalecido graças aos valores oriundos da ética resulta em maior 

entrega e resultados mais positivos. E empesa ética compartilha resultados positivos e não 

apenas os negativos, quando se chama os colaboradores para informar que a corda está 

no "pescoço de todos". Ética emana serenidade para que se possa trabalhar, apresentar 

resultados e não provocar um sentimento de "quem será o próximo a ser demitido?". 

          "Se a empresa em que atuo é ética, logicamente não me vê apenas como um 

mecanismo para atingir resultados". Quando um trabalhador atinge essa consciência, sua 

permanência na empresa ganha sentido e ele passa a compreender que tem valor. Certa 

vez, conversando com um funcionário de "chão de fábrica", ouvi a seguinte afirmação. 

"O chefe chega aqui e diz que somos um time de futebol. Se ele ganhar, todos ganham. 

Não sou bobo pra fazer gol para os outros ganharem a taça". Não tive como argumentar 

com esse trabalhador, pois o índice de absenteísmo era alto e Gestão de Pessoas ainda 

passava longe da consciência da alta direção. 

         Pensando em todas as vantagens de se manter uma ética dentro de uma organização 

foi criado o chamado “código de ética”, é um instrumento que serve para demonstrar os 

princípios, a visão e a missão de uma empresa. Através dela conhece-se a postura social 

da instituição diante do público com quem interage. 

         A partir do código de ética de uma empresa é possível avaliar sua função no 

mercado e o que ela procura nos seus funcionários. Seus artigos são baseados nas leis do 

país, geralmente tratam das relações internas e com o consumidor, proteção aos direitos 

trabalhistas e repúdio a práticas ilegais como corrupção, assédio sexual ou moral, entre 

outros temas vigentes. 

        O código pode se referir a conduta social da empresa, explicitando sua contribuição 

para a comunidade e com o governo. Essas ações podem dar a ideia do posicionamento 

da empresa, fator de identificação com funcionários e clientes. 

         Com a sua adoção o código de ética proporciona um aumento na integração entre 

os funcionários da empresa, de modo que as pessoas se sintam seguras ao adotarem 

formas éticas de se conduzir; servem de parâmetro para a solução de problemas, como 

também de alicerce para a empresa no desvio de conduta de seus colaboradores, 
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acionistas, fornecedores ou outros. Atraindo pessoas que se conduzem dentro de elevados 

padrões éticos e agregando valor, que contribui para o fortalecimento da imagem da 

organização. 

         A importância disso é que considerando que os colaboradores passam mais tempo 

trabalhando, a maneira como se comportam no ambiente de trabalho acabam por 

influenciá-los em seu cotidiano. De modo que se cada pessoa se direciona com respeito e 

atitudes virtuosas, a Sociedade acaba por se tornar a maior beneficiária. 
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CAPÍTULO II: GOVERNANÇA CORPORATIVA 

2.1 O QUE É GOVERNANÇA CORPORATIVA? 

         Para entender o que significa governança corporativa é necessário analisar 

primeiramente as origens dela, pois dessa forma, será possível avaliar o problema que 

uma sociedade pode enfrentar sem ela e também algumas teorias que explicam isso. 

         Ao longo do século 20, a economia dos diferentes países tornou-se cada vez mais 

marcada pela integração aos dinamismos do comércio internacional, assim como pela 

expansão das transações financeiras em escala global. Neste contexto, as companhias 

foram objeto de sensíveis transformações, uma vez que o acentuado ritmo de crescimento 

de suas atividades promoveu uma readequação de sua estrutura de controle, decorrente 

da separação entre a propriedade e a gestão empresarial. A origem dos debates sobre 

Governança Corporativa remete a conflitos inerentes à propriedade dispersa e à 

divergência entre os interesses dos sócios, executivos e o melhor interesse da empresa. 

         A vertente mais aceita indica que a Governança Corporativa surgiu para superar o 

"conflito de agência" clássico. Nesta situação, o proprietário (acionista) delega a um 

agente especializado (administrador) o poder de decisão sobre a empresa (nos termos da 

lei), situação em que podem surgir divergências no entendimento de cada um dos grupos 

daquilo que consideram ser o melhor para a empresa e que as práticas de Governança 

Corporativa buscam superar. Este tipo de conflito é mais comum em sociedades como os 

Estados Unidos e Inglaterra, onde a propriedade das companhias é mais pulverizada. 

         O modelo de propriedade dispersa expandiu-se inicialmente nos Estados Unidos, 

devido a aspectos econômicos, culturais e políticos que datam dos anos 1920. Naquele 

período, o país viveu um momento de prosperidade econômica, consolidando-se como 

potência mundial. Seu poder de influência na época foi evidenciado pelos efeitos da Crise 

de 1929, episódio da queda da bolsa de Nova Iorque, que rapidamente atingiram 

praticamente todos os países do globo, ocasionando graves consequências políticas e 

sociais. 

         Na cultura empresarial predominante até aquele momento, os proprietários – um ou 

alguns indivíduos ou famílias – tinham o poder sobre as decisões administrativas de suas 

empresas, frequentemente ocupando os mais importantes cargos da gestão. Décadas mais 

tarde, já no contexto pós-1945 (fim da Segunda Guerra Mundial), a força e o dinamismo 
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da economia dos Estados Unidos apontava rumo à complexidade das organizações 

empresariais, notadamente para as companhias listadas em bolsa de valores. A partir de 

então, a estrutura de propriedade dispersa, com ações negociadas no mercado de capitais, 

tornava-se característica cada vez mais comum entre suas empresas. Paulatinamente, esse 

tipo de controle passou a caracterizar empresas também em outros países. 

         A partir do momento em que passou a existir um conjunto disperso de proprietários 

– ou acionistas – esta interferência direta na empresa tornou-se impraticável, sendo 

frequentemente privilégio de controladores majoritários que, a exemplo do que ocorria 

nas empresas familiares, muitas vezes ocupavam a função de presidente do conselho de 

administração (Chairman) e a de principal executivo (ou CEO - Chief Executive Officer), 

ou optavam pela contratação de gestores profissionais para essa função. 

         Em 1976, Jensen e Meckling publicaram estudos focados em empresas norte-

americanas e britânicas, mencionando o que convencionaram chamar de problema de 

agente-principal, que deu origem à Teoria da Firma ou Teoria do Agente-Principal. 

Segundo esses acadêmicos, o problema agente-principal surgia quando o sócio (principal) 

contrata outra pessoa (agente) para que administrasse a empresa em seu lugar. 

         De acordo com a teoria desenvolvida, os executivos e conselheiros contratados 

pelos acionistas tenderiam a agir de forma a maximizar seus próprios benefícios (maiores 

salários, maior estabilidade no emprego, mais poder, etc.), agindo em interesse próprio e 

não segundo os interesses da empresa, de todos os acionistas e demais partes interessadas 

(stakeholders). Para minimizar o problema, os autores sugeriram que as empresas e seus 

acionistas deveriam adotar uma série de medidas para alinhar interesses dos envolvidos, 

objetivando, acima de tudo, o sucesso da empresa. Para tanto, foram propostas medidas 

que incluíam práticas de monitoramento, controle e ampla divulgação de informações. A 

este conjunto de práticas convencionou-se chamar de Governança Corporativa. 

         As discussões envolvendo acadêmicos, investidores e legisladores, originando 

teorias e marcos regulatórios, avolumaram-se nos anos 1990, após os graves escândalos 

contábeis da década anterior, envolvendo diferentes e importantes empresas. Em 1992 foi 

publicado na Inglaterra o Relatório Cadbury, considerado o primeiro código de boas 

práticas de Governança Corporativa. 
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         No mesmo ano, foi divulgado o primeiro código de Governança elaborado por uma 

empresa, a General Motors (GM) nos Estados Unidos. Sintomas do mesmo movimento 

são verificados pouco depois nos resultados de uma pesquisa realizada pelo fundo de 

pensão Calpers (California Public Employees Retirement System), nos Estados Unidos, 

que constatou que mais da metade das 300 maiores companhias daquele país já tinham 

seus manuais de recomendações de Governança Corporativa.   

        Em paralelo, no Brasil, o movimento por boas práticas mostrou-se mais dinâmico a 

partir das privatizações e a da abertura do mercado nacional nos anos 1990. Neste interim, 

em 1995, ocorreu a criação do Instituto Brasileiro de Conselheiros de Administração 

(IBCA), que a partir de 1999 passou a ser intitulado Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC), almejando influenciar os protagonistas da nossa sociedade na 

adoção de práticas transparentes, responsáveis e equânimes na administração das 

organizações. Ainda em 1999 o IBGC lançou seu primeiro Código das Melhores Práticas 

de Governança Corporativa. 

       Ademais, as discussões internacionais foram fortalecidas pelas iniciativas da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que criaram um 

fórum para tratar especificamente sobre o tema, o Business Sector Advisory Group on 

Corporate Governance. Diretrizes e princípios internacionais passaram a ser considerados 

na adequação de leis, na atuação de órgãos regulatórios e na elaboração de 

recomendações. 

       Com o passar do tempo, verificou-se que os investidores estavam dispostos a pagar 

valor maior por empresas que adotassem boas práticas de Governança Corporativa e que 

tais práticas não apenas favorecessem os interesses de seus proprietários, mas também a 

longevidade das empresas. 

         Na primeira década do século 21, o tema Governança Corporativa tornou-se ainda 

mais relevante, a partir de escândalos corporativos envolvendo empresas norte-

americanas como a Enron, a WorldCom e a Tyco, desencadeando discussões sobre a 

divulgação de demonstrações financeiras e o papel das empresas de auditoria. O 

congresso norte-americano, em resposta às fraudes ocorridas, aprovou a Lei Sarbanes-

Oxley (SOx), com importantes definições sobre práticas de Governança Corporativa. 
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        Atualmente esse processo ainda está em andamento sendo que muitas empresas 

estão começando a adotar esse sistema no Brasil,Segundo o instituto brasileiro de 

governança corporativa esse modelo pode ser definido da seguinte maneira: 

 “Governança Corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, 
monitoradas e incentivadas, envolvendo as práticas e os relacionamentos entre 
proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle. As 
boas práticas de Governança Corporativa convertem princípios em 
recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e 
otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso ao capital e 
contribuindo para a sua longevidade.” 

         Ou seja, é um conjunto de processos, costumes, políticas, leis, regulamentos e 

instituições que regulam a maneira como uma empresa é dirigida, administrada ou 

controlada, esse modelo também estuda as relações entre os diversos atores envolvidos 

(os stakehouders) e leva em consideração os objetivos que cada empresa tem. 

         Os principais atores tipicamente são os acionistas, a alta administração e o conselho 

de administração. Outros participantes da governança corporativa incluem os 

funcionários, fornecedores, clientes, bancos e outros credores, instituições reguladoras 

(como a CVM, o Banco Central, etc.) e a comunidade em geral. 

        Governança corporativa é uma área de estudo com múltiplas abordagens. Uma das 

principais preocupações é garantir a aderência dos principais atores a códigos de conduta 

pré-acordados, através de mecanismos que tentam reduzir ou eliminar os conflitos de 

interesse e as quebras do dever fiduciário. Um problema relacionado, entretanto 

normalmente tratado em outro fórum de discussão é o impacto da governança corporativa 

na eficiência econômica, com uma forte ênfase em maximizar valor para os acionistas. 

         Há ainda outros temas em governança corporativa, como a preocupação com o 

ponto de vista dos outros stakeholders que não os acionistas, bem como o estudo dos 

diversos modelos de governança corporativa ao redor do mundo. Assim, o governo das 

sociedades é composto pelo conjunto de mecanismos e regras pelas quais se estabelecem 

formas de controle da gestão das sociedades de capital aberto, e onde se incluem 

instrumentos para monitorar e possibilidade de responsabilização dos gestores pelas suas 

decisões (ou atos de gestão). A governança corporativa visa diminuir os eventuais 

problemas que podem surgir na relação entre gestores e acionistas e, conseqüentemente, 

diminuir o risco de custos da agência. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Acionistas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_de_administra%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_de_administra%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/CVM
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Central
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conflitos_de_interesse
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conflitos_de_interesse
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Dever_fiduci%C3%A1rio&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Efici%C3%AAncia_econ%C3%B4mica
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A imagem abaixo exemplifica o modelo: 

                 

 

         Observa-se na imagem que a governança corporativa abrange desde o conselho de 

administração até diretores, presidentes e administradores, esse processo depende de 

todas as áreas de gerencia e gestão das empresas e todas elas têm como objetivo manter 

um bom relacionamento entre todas as partes, prestar assistência aos acionistas fazendo 

com que eles se sintam seguros em todos os processos da empresa, pois a própria 

organização fornece um ambiente transparente e justo para a aplicação do capital. 

         Esse sistema tende sempre a atrair mais investidores, pois a empresa que pratica 

corretamente esse modelo transmite confiança para a sociedade e cada vez mais sua marca 

se torna reconhecida pela transparência e honestidade. 

         Mas para que esse sistema funcione corretamente alguns princípios básicos devem 

ser seguidos, são eles: 

         Transparência - Mais do que a obrigação de informar é o desejo de disponibilizar 

para as partes interessadas as informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas 

impostas por disposições de leis ou regulamentos. A adequada transparência resulta em 

um clima de confiança, tanto internamente quanto nas relações da empresa com terceiros. 
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Não deve restringir-se ao desempenho econômico-financeiro, contemplando também os 

demais fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a ação gerencial e que conduzem à 

criação de valor. 

         Equidade - Caracteriza-se pelo tratamento justo de todos os sócios e demais partes 

interessadas (stakeholders). Atitudes ou políticas discriminatórias, sob qualquer pretexto, 

são totalmente inaceitáveis. 

         Prestação de Contas - Os agentes de Governança devem prestar contas de sua 

atuação, assumindo integralmente as conseqüências de seus atos e omissões.   

        Responsabilidade Corporativa - Os agentes de Governança devem zelar pela 

sustentabilidade das organizações, visando à sua longevidade, incorporando 

considerações de ordem social e ambiental na definição dos negócios e operações.  

          A imagem abaixo mostra os pilares de uma governança corporativa: 
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2.2 ÉTICA E GOVERNANÇA CORPORATIVA 

        Após contextualizar ética, ética empresarial e governança corporativa, é possível se 

fazer a seguinte pergunta:É possível ter uma governança corporativa sem usar a ética 

empresarial? 

        A ética empresarial é a forma moralmente correta com que as empresas se interagem 

com o seu meio envolvente, dessa forma essa explicação pode ser exatamente a relação 

entre ética empresarial e governança corporativa. 

        A governança corporativa procura unir diretores e acionistas em torno de um 

objetivo, mas sempre visando a transparência, honestidade, bem estar etc, dessa forma 

quando uma empresa busca a excelência na organização corporativa ela também está 

alcançando a ética empresarial, pois, está sendo moralmente correta com seus acionistas 

e funcionários. 

       Dessa forma a resposta para a questão acima, é bem clara, a ética empresarial está 

diretamente relacionada com a governança corporativa, Fazendo referência a GÓMEZ 

FULAO (2005, p. 188), a ética, seja pessoal ou empresarial, surge para proteger a 

sociedade, uma vez que fomenta valores comuns e de acordo com HELER (2007), torna 

cada um responsável por seus atos. É neste sentido que os conceitos de ética e de 

governança corporativa se entrelaçam e permitem a sobrevivência da organização, dando-

lhe mais valor perante a sociedade 

        A imagem abaixo exemplifica como os valores e a ética podem influenciar 

positivamente para a melhoria da organização: 
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2.2 EXEMPLOS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 

             Para que o investidor tenha mais clareza em definir quais empresas estão mais 

adiantadas nesta questão, a Bovespa criou níveis diferenciados para medir a governança 

corporativa de empresas listadas no Brasil. 

            Os segmentos especiais de listagem da BM&FBOVESPA – Bovespa Mais, 

Bovespa Mais Nível 2, Novo Mercado, Nível 2 e Nível 1 - foram criados no momento em 

que percebemos que, para desenvolver o mercado de capitais brasileiro, era preciso ter 

segmentos adequados aos diferentes perfis de empresas.  

         Todos os segmentos prezam por rígidas regras de governança corporativa. Essas 

regras vão além das obrigações que as companhias têm perante a Lei das Sociedades por 

Ações (Lei das S.As.) e têm como objetivo melhorar a avaliação das companhias que 

decidem aderir, voluntariamente, a um desses níveis de listagem.  

        Além disso, tais regras atraem os investidores. Ao assegurar direitos e garantias aos 

acionistas, bem como a divulgação de informações mais completas para controladores, 

gestores da companhia e participantes do mercado, o risco é reduzido. 

        Na próxima página segue a tabela explicando os diferentes níveis. 
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      Bovespa Mais: Idealizado para empresas que desejam acessar o mercado de forma 

gradual, esse segmento tem como objetivo fomentar o crescimento de pequenas e médias 

companhias via mercado de capitais. A estratégia de acesso gradual permite que a sua 

empresa se prepare de forma adequada e ao mesmo tempo a coloca na “vitrine” do 

mercado, aumentando sua visibilidade para os investidores. 
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      Ele possibilita a realização de captações menores se comparadas ao Novo Mercado, 

mas suficientes para financiar o seu projeto de crescimento. As empresas listadas no 

Bovespa Mais tendem a atrair investidores que visualizem um potencial de 

desenvolvimento mais acentuado no negócio. As ofertas de ações podem ser destinadas 

a poucos investidores e eles geralmente possuem perspectivas de retorno de médio e longo 

prazo. 

           Bovespa Mais Nível 2: Idealizado para empresas que desejam acessar o mercado 

de forma gradual, esse segmento tem como objetivo fomentar o crescimento de pequenas 

e médias companhias via mercado de capitais. A estratégia de acesso gradual permite que 

a sua empresa se prepare de forma adequada e ao mesmo tempo a coloca na “vitrine” do 

mercado, aumentando sua visibilidade para os investidores. 

          Ele gera a possibilidade da  realização de captações menores se comparadas ao 

Novo Mercado, mas suficientes para financiar o seu projeto de crescimento. As empresas 

com ações admitidas à negociação no Bovespa Mais Nível 2 tendem a atrair investidores 

que visualizem um potencial de desenvolvimento mais acentuado no negócio. As ofertas 

de ações podem ser destinadas a poucos investidores e eles geralmente possuem 

perspectivas de retorno de médio e longo prazo. 

        Novo Mercado: O Novo Mercado conduz as empresas ao mais elevado padrão de 

Governança Corporativa. As companhias listadas no Novo Mercado só podem emitir 

ações com direito de voto, as chamadas ações ordinárias (ON).  

            Segundo o site da BOVESPA essas são as regras e direito dos acionistas: 

 O capital deve ser composto exclusivamente por ações ordinárias com direito a 

voto; 

 No caso de venda do controle, todos os acionistas têm direito a vender suas ações 

pelo mesmo preço  

 Em caso de deslistagem ou cancelamento do contrato com a BM&FBOVESPA, a 

empresa deverá fazer oferta pública para recomprar as ações de todos os acionistas 

no mínimo pelo valor econômico; 

 O Conselho de Administração deve ser composto por no mínimo cinco membros, 

sendo 20% dos conselheiros independentes e o mandato máximo de dois anos; 



 
 

23 
 

 A companhia também se compromete a manter no mínimo 25% das ações em 

circulação  

 Divulgação de dados financeiros mais completos, incluindo relatórios trimestrais 

com demonstração de fluxo de caixa e relatórios consolidados revisados por um 

auditor independente; 

 A empresa deverá disponibilizar relatórios financeiros anuais em um padrão 

internacionalmente aceito; 

 Necessidade de divulgar mensalmente as negociações com valores mobiliários da 

companhia pelos diretores, executivos e acionistas controladores. 

           Nível 2: É  similar ao Novo Mercado, porém com algumas exceções. As empresas 

listadas têm o direito de manter ações preferenciais (PN). No caso de venda de controle 

da empresa, é assegurado aos detentores de ações ordinárias e preferenciais o mesmo 

tratamento concedido ao acionista controlador, prevendo, portanto, o direito de tag along 

de 100% do preço pago pelas ações ordinárias do acionista controlador.  

          As ações preferenciais ainda dão o direito de voto aos acionistas em situações 

críticas, como a aprovação de fusões e incorporações da empresa e contratos entre o 

acionista controlador e a companhia, sempre que essas decisões estiverem sujeitas à 

aprovação na assembléia de acionistas. 

          Nível 1: A empresa deve adotar práticas que favoreçam a transparência e o acesso 

às informações pelos investidores.  

         Para isso, divulgam informações adicionais às exigidas em lei, como por exemplo, 

um calendário anual de eventos corporativos, a companhia se compromete a manter no 

mínimo 25% das ações em circulação. 

        O ano de 2004 foi um ano importante para a governança corporativa no Brasil. Foi 

o ano em que sete empresas fizeram ofertas públicas iniciais de ações, o maior número 

em oito anos. Dentre essas, cinco para o Novo Mercado: Natura Cosméticos, Grendene, 

Dasa-Diagnósticos da América, CPFL Energia e Porto Seguro Seguros e duas no Nível 2 

de governança corporativa: ALL – América Latina Logística, que, na época, já era de 

capital aberto, e Gil Linhas Aéreas Inteligentes. Segundo Carnier (2008) todas elas 

tiveram valorização de seus papéis, em níveis que chegaram a superar 90% (noventa por 
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cento), com elevada liquidez. Essas empresas planejam novas iniciativas e atraem mais 

empresas para a idéia de abrir o capital. 

      Em 2005 eram somente essas sete empresas que faziam parte da listagem do Novo 

Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo, enquanto que no Nível 1 eram 31 empresas 

e 7 no Nível 2 de governança corporativa. Atualmente o cenário da listagem da Bovespa 

é bastante diferente. No Nível 1 de governança corporativa estão listadas 

aproximadamente 45 empresas, no Nível 2 estão listadas aproximadamente 20 empresas 

e no Novo Mercado são mais de 100 empresas listadas. A evolução do pensamento e da 

maneira de agir das empresas brasileiras está em constante mudança, juntamente com o 

mercado. As empresas estão dedicando – se mais aos fatores a quem elas dependem. 

       Analisando as listas da Bovespa nota-se que, a maioria das empresas que estão 

listadas no Novo Mercado, são empresas que abriram seu capital após o surgimento do 

Novo mercado da Bovespa, lembrando que são essas as empresas alvo do Novo mercado. 

Poucas empresas migraram para o Novo Mercado visto que este exige muitas mudanças 

nas empresas que já estão com suas ações na bolsa. O que facilita para as empresas que 

entram na bolsa, pois as mudanças já são feitas exatamente como exige o Novo Mercado, 

como a obrigação das ações ordinárias e sem possibilidade de vender ações preferenciais. 

Para as empresas que ainda não abriram o capital, lançar somente ações ordinárias é apto. 
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CAPÍTULO III: GOVERNANÇA CORPORATIVA E 

SUSTENTABILIDADE 

3.1 O QUE É SUSTENTABILIDADE? 

       Empresas são organismos vivos, que precisam crescer, evoluir e explorar seu 

potencial para cumprir sua missão. Ao longo do tempo as empresas enfrentam os mais 

diversos desafios, seja simplesmente para sobreviver ou para crescer e ocupar seu lugar 

no mercado. O primeiro grande desafio para uma microempresa é tornar-se um 

empreendimento formal, com todos os documentos e licenças necessários para sua 

operação.  

      Em seguida vem sua capacidade de atender seus clientes e se colocar no mercado 

de maneira competitiva. Isso exige criatividade, inovação, capacidade empreendedora e 

uma equipe motivada. Mas o século 21 trouxe um novo desafio e uma nova vantagem 

competitiva para as empresas, a sustentabilidade, uma palavra grande, de muitos 

significados, mas que não deve meter medo em ninguém.  

      A primeira vez que se ouviu falar em sustentabilidade foi em 1986, quando a 

Organização das Nações Unidas (ONU) fez uma encomenda a um grupo de cientistas e 

especialistas, liderados pela médica Gro Brundtland, que havia sido primeira ministra da 

Noruega. O objetivo era entender como as atividades humanas estavam impactando a vida 

na Terra.  

      Esse estudo resultou em um livro chamado “Nosso Futuro Comum” onde, pela 

primeira vez, tivemos uma definição bastante aceita do que seja a sustentabilidade: “É 

preciso que a economia humana seja capaz de suprir as necessidades das gerações 

presentes, sem comprometer a capacidade de as gerações futuras atenderem às suas 

próprias necessidades” Gro Brundtland. 

  Foi a primeira vez que um estudo patrocinado pela ONU concluiu que os recursos 

naturais do planeta Terra são limitados e devem ser explorados tendo em vista a existência 

de gerações futuras e não apenas a satisfação de necessidades do presente, a partir desse 

conceito, Jonh Elkington, um empresário norte-americano, fundador de uma ONG 

chamada Sustainability, criou uma nova maneira de se entender a sustentabilidade nos 

negócios: 

  “É preciso que os negócios sejam feitos levando-se em conta o equilíbrio entre os 

fatores ambientais, sociais e econômicos e os resultados das empresas precisam refletir 

esse equilíbrio”  Jonh Elkington 
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               A esse novo conceito de sustentabilidade empresarial foi dado o nome de 

“Triple Bottom Line”, que é representado em português pelo tripé da sustentabilidade, 

onde o ambiental, o social e o econômico devem estar em equilíbrio no resultado das 

empresas. Sustentabilidade nos Negócios   

 

            

 
 

         Os conceitos de sustentabilidade são muito interessantes, mas desafio das empresas 

é saber como incorporá-los ao dia a dia dos negócios. Durante muito tempo se acreditou 

que “sustentabilidade custa caro”, ou que “sustentabilidade é para grandes empresas”. 

Mas essas são ideias ultrapassadas e devem ser abandonadas o mais rápido possível, sob 

o risco das microempresas perderem competitividade frente a concorrentes que venham 

preparados para atender às demandas dos mercados por uma produção mais limpa e 

socialmente justa. 
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          Há diversos ganhos em trabalhar dentro de princípios de sustentabilidade, basta 

compreender onde esses conceitos se encaixam dentro do seu negócio. Pode haver ganhos 

na economia de matérias-primas, de energia, nos processos de produção ou no descarte 

adequado de resíduos, esses seriam ganhos ambientais diretos.  

          Em questões sociais os ganhos podem estar na relação ética com seus consumidores 

e fornecedores, em participar de forma cidadã nas comunidades que são impactadas por 

seu negócio, seja a sua rua, bairro ou cidade, em utilizar sua publicidade não apenas para 

vender seus produtos e serviços, mas também para reforçar boas práticas e cidadania. 

         No aspecto econômico, compreender que sua empresa não é apenas uma máquina 

de ganhar dinheiro, mas também uma organização que é parte da qualidade de vida de 

seus gestores, das famílias envolvidas e das comunidades as quais atende. Jonh Elkington, 

aquele  que criou o conceito de equilíbrio ambiental, social e econômico para a 

sustentabilidade, também formulou um pensamento muito interessante sobre o objetivo 

das empresas: 

       O lucro não deve ser o principal objetivo de uma empresa o lucro é apenas uma parte 

essencial para que a empresa busque sempre cumprir a sua missão. Essa missão deve ser 

o objetivo principal da empresa. 

      Vale apena ressaltar que, sustentabilidade empresarial não são atitudes superficiais 

que visem o marketing, aproveitando a chamada “onda ambiental”. As práticas adotadas 

por uma empresa devem apresentar resultados práticos e significativos para o meio 

ambiente e a sociedade como um todo. 

     Como vivemos numa “bolha de vida” e tudo o que se faz aqui reflete obrigatoriamente 

em toda parte, a sucessão de ocorrências catastróficas ligadas ao clima e ao meio 

ambiente, constantemente atacados pelo nosso modo de vida; acabaram forçando a 

humanidade a repensar sua forma de se relacionar com o planeta. Isso ajudou muito a 

criar e a fomentar uma consciência planetária de que algo deve mudar. 

      Da mesma forma, essa massa cada consumidora, cada vez mais, representa uma 

pressão constante sobre as empresas e suas práticas de produção e de prestação de 

serviços. Isso é muito positivo, pois cria nas empresas a necessidade de adaptarem seus 

procedimentos ou de mudarem sua forma de agir de forma drástica e rápida; sob pena de 

verem suas vendas (e seus lucros) caírem vertiginosamente de forma perigosa e arriscada. 
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Esse “novo comportamento” acabou recebendo o nome de  empresarial. Desta forma, as 

empresas acabaram definindo um conjunto de práticas que procuram demonstrar o seu 

respeito e a sua preocupação com as condições do ambiente e da sociedade em que estão 

inseridas ou aonde atuam. 

      Para atribuir-se um controle maior e transformar essa preocupação num ponto de 

apoio ao marketing dessas empresas, a BOVESPA criou Há algum tempo um índice para 

medir o grau de sustentabilidade empresarial das empresas que têm ações na bolsa: O 

I.S.E. –Índice de Sustentabilidade Empresarial; que acabou se tornando um importante 

fator para despertar o interesse de investidores nas ações de empresas que possuem 

políticas claras de respeito à responsabilidade social de seus empreendimentos, produtos 

e serviços. 

       As empresas que se interessam em adotar o índice devem responder a um 

questionário de aproximadamente cento e cinqüenta questões relacionadas ao meio 

ambiente, atuação social, governança e seu envolvimento com a causa do 

desenvolvimento sustentável. E já existem trinta e duas empresas vinculadas ao índice 

cujo escopo e alcance devem aumentar consideravelmente muito em breve. 

       Infelizmente, devemos reconhecer que a sustentabilidade empresarial ainda não é um 

tema central em muitas empresas. Principalmente em países como o nosso e nos países 

ricos, muitas corporações associam a idéia da sustentabilidade empresarial a um aumento 

nos custos de operação e nos preços de venda; o que provocaria um risco aos seus 

produtos e a sua penetração no mercado consumidor. No entanto, aos poucos, essa visão 

vai sendo  revertida pela conscientização cada vez maior dos consumidores e a real 

pressão que esses grupos vêm fazendo sobre o mercado e, conseqüentemente, sobre as 

empresas. 

        Cabe a cada um de nós, como consumidores atentos, elevar o nível de pressão sobre 

essas empresas teimosas e deixar bem claro que; ou elas mudam sua forma de agir e 

controlam seus procedimentos produtivos e agem de forma mais sustentável, ou seus 

produtos acabarão sendo deixados de lado e elas perderão o mercado. 

          Mas, para que a sustentabilidade empresarial seja uma realidade em todo mundo, 

os consumidores devem se unir e promover uma grande onda de esclarecimento e de 

cobrança consciente. Devem fazer os empresários entenderem que chegou o fim do “lucro 

http://www.atitudessustentaveis.com.br/sustentabilidade/voce-sabe-sustentabilidade-empresarial/
http://www.atitudessustentaveis.com.br/sustentabilidade/responsabilidade-socioambiental-transporte-sustentavel/
http://www.atitudessustentaveis.com.br/sustentabilidade/conceito-sustentabilidade-empreendimentos-construcao-civil/
http://www.atitudessustentaveis.com.br/sustentabilidade/o-que-e-desenvolvimento-sustentavel/
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pelo lucro” e que, agora, pensar com responsabilidade e cuidar do mundo que nos cerca 

é crucial para nossa própria sobrevivência. 

              Veja abaixo os pilares da sustentabilidade:         

 

 3.2 SUSTENTABILIDADE E GOVERNANÇA CORPORATIVA 

Após essa definição de sustentabilidade como sendo um conjunto de ações que uma 

empresa toma, visando o respeito ao meio ambiente e o desenvolvimento sustentável da 

sociedade, fica claro a sua ligação com a governança corporativa, pois, como uma 

organização pode ser sustentável sem seguir a ética empresarial? E como uma governança 

corporativa pode ser aplicada sem que a empresa tenha como objetivo a sustentabilidade 

e a ética empresarial? 

Um está inerente ao outro, portanto para alcançar à sustentabilidade social e ambiental 

a empresa deve sempre agir honestamente, com transparência e honestidade sempre 

buscando falar a verdade para seus investidores e para a comunidade. 
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Por exemplo, se a organização pretende criar um novo prédio administrativo, a mesma 

deve analisar sua parte econômica, os lucros que isso irá gerar, as vantagens competitivas 

etc. 

Mas deve ir além disso, a organização deve avaliar as desvantagens, os impactos que 

isso pode causar na sociedade em sua volta, e antes de continuar o projeto deve deixar 

bem claro para os investidores e interessados os riscos dessa ação e suas possíveis 

conseqüências, assim como, a forma que irá impactar no meio ambiente e na vida das 

pessoas em sua volta. 

Isso não quer dizer que o projeto deva ser abandonado, apenas que a empresa deve 

trabalhar de forma ética para respeitar a participação de todos os envolvidos e minimizar 

ao máximo seus impactos negativos. 

O lucro deve existir pois sem ele é impossível a existência de empresas, mas antes do 

lucro deve vir a sustentabilidade ambiental, a ética empresarial, e com todos esse fatores 

juntos a governança corporativa se torna eficaz tanto para a empresa como para os 

acionistas e futuros investidores. 

Vale ressaltar que com essas ações cada vez mais a empresa se destacará no mercado, 

e conseqüentemente atrairá mais investidores e até funcionários excelentes, pois todas as 

pessoas querem trabalhar em um ambiente saudável, ético e tranqüilo, onde a vida 

humana tenha mais valor que os negócios, onde o código de ética seja realmente praticado 

e vivido. 
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CONCLUSÃO  

 Ao longo dessa pesquisa foram caracterizados os principais conceitos para uma 

verdadeira governança corporativa e fica claro a importância que a mesma tem para uma 

organização que deseja crescer com ética e sustentabilidade. 

 Governança corporativa é muito mais que falar para seu sócio ou investidor os 

números finais do balanço patrimonial, é muito mais que apenas informar o andamento e 

os objetivos da organização, a verdadeira governança corporativa vem sempre pautada na 

ética e sustentabilidade empresarial. 

Na ética pelo fato de que a mesma deve conduzir a empresa a agir de forma que seus 

princípios, valores e ação sejam bons e beneficiem a todos e não só um grupo da 

sociedade, e a sustentabilidade porque é dever de toda a organização zelar pelo bem estar 

da natureza e da sociedade, a empresa que deseja ter sucesso deve colocar a vida humana 

acima de qualquer lucro e não o contrário. 

Esse sistema de governança corporativa existe para criar um vinculo entre os 

acionistas e os administradores, de forma que o primeiro entenda de que forma o seu 

dinheiro está sendo gasto, e o segundo trabalhe não em seu beneficio mas pensando 

sempre na sociedade e nos investidores. 

Há varias pesquisas que mostram como o investidor se sente mais seguro e confortável 

mantendo seu capital em empresas que aderiram esse modelo, e alguns estão até dispostos 

a pagar uma quantia a mais para ter essa confiança, esse respeito mutuo entre empresa e 

acionista. 

No Brasil de certa forma esse conceito ainda é novo e algumas empresas pequenas 

ainda sentem dificuldades para implementar esse modelo, porém já existe formas de se 

fazer a boa governança desde o inicio, um exemplo disso foram os índices criados bela 

BOVESPA, onde existe nível especifico para cada tipo de mercado, sendo assim a 

pequena e media empresa não é desfavorecida pelas grandes. 

O objetivo final desse trabalho é incentivar cada vez mais a pratica de boas ações por 

parte de uma organização, onde o lucro venha como conseqüência de ações para melhorar 

o meio ambiente, desenvolver um país, melhorar a comunidade etc. 

Dessa forma a empresa estará construindo um lugar melhor para se viver, um mundo 

onde a ética e os bons valores não existam apenas individualmente, mas também no 

ambiente de trabalho e nas negociações empresariais. 
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INTRODUÇÃO 

Todos os dias estamos expostos a vários tipos de propagandas: são anúncios na 

televisão, outdoors, via rádio, revistas, entre outros veículos. Mas já parou para pensar 

que são muitos produtos e serviços ofertados?  

 Só que para as empresas chamar a atenção fica cada vez mais difícil devido à 

multiplicidade de apelos, pela "gritaria", tanto auditiva quanto visual, a que somos 

submetidos.  

 E quanto mais "gritam", mais somos seletivos. Tendo consciência disso, de que 

forma essas propagandas nos “prendem”? E de que recursos às marcas se utilizam para 

prender nossa atenção (consumidores)? 

 É pensando nisso que o grupo desenvolveu este trabalho, que tem como tema: 

como fugir do lugar-comum em propaganda. Vamos focar os principais atributos que uma 

propaganda deve possuir para produzir algum efeito (seja ele positivo – o esperado, ou 

negativo – como ocorre algumas vezes) sobre o público-alvo; os principais estilos, 

padrões ou formatos que estruturam os anúncios comerciais e por que nossa percepção 

está cada vez mais seletiva.  Desta maneira, faremos uma abordagem que apresentará os 

princípios de “como vender seu peixe” neste mercado de trabalho concorrido que nos 

espera, futuros administradores. 

Para criar uma boa propaganda é preciso primeiro se pensar no diferencial, algo 

bem criativo e inovador, do contrário o produto não será lembrado. 

Outra característica para uma boa propaganda é o slogan, para criar um bom 

slogan primeiro precisa se pensar no público alvo, depois o meio de comunicação em que 

ele será transmitido, feito isso basta criar uma frase de efeito que é o slogan, a frase deve 

ser pequena, criativa e fácil de memorizar, um bom exemplo “Amo Muito Tudo Isso! Mc 

Donnald's”.  

A estrutura deve ser adaptável, pois depende do público e do contexto em que irão 

circular, porém deve apresentar, titulo texto e assinatura, o primeiro deve ser curto e 

prender a atenção do leitor, o texto deve conter bons argumentos para convencer o público 

a comprar o produto e a assinatura deve estar localizada no canto inferior esquerdo e ser 

acompanhado do slogan. 
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Quanto à linguagem o texto publicitário pode estar na linguagem coloquial, porém 

o excesso de gírias pode fazer com que o produto perca a credibilidade, é comum nos 

textos o uso de verbos imperativos. 
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CAPÍTULO I: QUAIS SÃO AS CARACTERÍSTICAS 

GERAIS DE UMA PROPAGANDA? 

 Primeiramente, antes de falarmos dos objetivos da propaganda, os recursos que 

são utilizados para atingir o maior número de pessoas possível (o público-alvo), vamos 

definir o que se entende por propaganda, de um modo geral: 

 “Propaganda é um modo específico de apresentar informação sobre um produto, 

marca, empresa ou instituição política que visa influenciar a atitude de uma audiência 

para uma causa, posição ou atuação. Diferente do Jornalismo imparcial, a propaganda 

apresenta informações com o objetivo tendencioso de influenciar uma audiência. O 

resultado desejado é uma mudança de opinião e atitude em relação ao assunto no 

público-alvo para promover uma agenda.” 

 

 Propaganda, segundo Zenone e Buairide (2003, p. 38), “é qualquer anúncio ou 

comunicação persuasivos veiculados nos meios de comunicação de massa em tempo ou 

espaço pago ou doado por um indivíduo, empresa ou organização”. Ou seja, a propaganda 

tem como objetivo crucial modificar o comportamento de quem está assistindo, ou 

melhor, de quem está exposto às informações que ela fornece, preferencialmente de forma 

positiva – não vou investir numa propaganda que estimule a compra do produto 

concorrente, por exemplo. Grosso modo, podemos dizer que a propaganda é justamente 

a mensagem que está sendo veiculada, e é bom distinguirmos este conceito de propaganda 

ao de publicidade, este diz respeito aos meios, ao “como” e “por onde” tais mensagens 

serão transmitidas, brevemente falando. 

 

1.1 VARIÁVEIS QUE AUXILIAM NA FIDELIZAÇÃO DOS CLIENTES 

(OU CONSUMIDORES) 

 O papel da propaganda não é vender, mas preparar para a venda. O objetivo da 

propaganda é resultado de decisões sobre o mercado-alvo, o posicionamento da marca e 

o programa de marketing. São classificados conforme o propósito de informar, persuadir, 

lembrar e reforçar. 
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• Informar: busca criar conscientização e conhecimento e, também, tem a finalidade de 

informar sobre novos lançamentos, alterações no produto, modificações no preço, novas 

promoções, novos usos para o produto, explicar como funciona, entre outros. 

• Persuadir: procura criar simpatia, preferência, convicção e a compra de um produto. 

• Lembrar: estimula a repetição de compra e busca a fidelização.  

• Reforçar: busca convencer os atuais compradores de que fizeram a compra certa. 

 Métodos usuais, as vias para transmitir mensagens de propaganda incluem 

noticiários, comunicações oficiais, revistas, comerciais, livros, folhetos, filmes de 

propaganda, rádio, televisão e pôsteres, que relacionam o produto ou serviço oferecido 

quanto as suas características e benefícios. No caso da divulgação de uma ideia ou 

conceito o meio utilizado deve corresponder ao público-alvo da campanha e 

acompanhado da linha de pensamento do seu criador, a fim de instigar no público o 

interesse e a aderência à ideia ou conceito. Por exemplo, se uma empresa quer atingir um 

público jovem, vender um produto ou uma ideia, seria eficaz disseminá-lo via internet, 

principalmente nas redes sociais. 

 

Anúncio da década de 1940. “Beba Coca-Cola. Deliciosa e refrescante”. Podemos perceber 

que a propaganda muitas vezes se utiliza de uma linguagem imperativa, como palavras como 

“faça, use, compre” e neste caso “beba” Além disso, temos os elementos visuais: 

aparentemente um homem, executivo, na cidade grande e com status. Bons elementos para 

sugerir a compra do produto. Isto é, quem bebe Coca-Cola... 
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...”é sempre legal”. Os famosos ursos polares da campanha "Sempre Coca-Cola" de 1995. 

 

 Definido estes conceitos e visto alguns exemplos de propaganda, vejamos as 

principais características da propaganda, segundo Kotler e Keller (2006): 

• Penetração: a repetição da mensagem permite ao comprador receber e comparar as 

mensagens com a concorrência. A veiculação em larga escala transmite algo positivo 

sobre o tamanho, o poder e o sucesso da empresa. 

• Aumento da expressividade: a empresa pode divulgar sua marca e seus produtos de 

forma artística, usando cores, sons e impressões. 
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• Impessoalidade: é um monólogo, e o público não tem a obrigação de prestar atenção 

nem de responder aos anúncios. 

Nos exemplos acima, está bem nítido o uso dessas três características: transmissão de 

algo positivo, no sentido de que se você adquirir o produto, isto trará benefícios ao 

consumidor; divulgação da ideia través de cores, formas, expressões afins que prendem a 

atenção do receptor da mensagem; e por fim, a linguagem, dita de com impessoalidade, 

mas que de certa forma se a pessoa parar para prestar atenção tem-se a impressão de que 

a mensagem está sendo enviada especialmente para você. 

 Voltemos agora à questão dos objetivos da propaganda. Estes têm de ser bem 

sucintos e definidos, para que não haja “efeitos colaterais” ou contrários aos planejados, 

como exemplifiquei anteriormente. Tais objetivos terão que estar centrados nas 

informações coletadas do público-alvo a ser atingido, o posicionamento da empresa 

anunciante no mercado, bem como o mix de marketing (mais conhecido como “os quatro 

p’s”). Estas duas últimas variáveis serão responsáveis pela definição do papel propaganda 

dentro do plano de marketing dentro da empresa. Segundo Kotler: 

 “o objetivo da propaganda é uma tarefa específica a ser realizada para um público-alvo 

específico durante um determinado período”. 

Diante disso, as propagandas podem ser classificadas em: 

a. Propaganda Informativa: utilizada geralmante para fazer a introdução 

de um produto ou serviço no mercado, este tipo de objetivo visa fazer 

nascer nos consumidores uma demanda ou necessidade primária. Desta 

forma, um consumidor ao saber da existência de um novo tipo do produto 

que utiliza, provavelmete terá o desejo de ir conferir, comprar, testar, 

adquirir um a nova experiência com aquilo. 

b. Propaganda Persuasiva: é essencial para ser utilizada quando existem 

vários concorrentes, pois a mesma trabalha de forma a comparar os pontos 

positivos de seu negócio com o dos demais concorrentes. Sendo assim, 

esta modalidade de propaganda é conhecida também como comparativa, 

que se dá de forma direta ou indireta. Um bom exemplo é a propaganda da 

Pepsi, onde temos um garotinho na rua que parece estar com muita sede. 

Ele se depara com duas máquinas de refrigerante, uma em cada calçada, 
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sendo a mais próxima da Coca-Cola e a do outro lado da rua, da Pepsi. Ele 

vê as lojas que têm próximas às máquinas, todas de instrumentos musicais, 

e decide comprar um refrigerante da Pepsi, pois ao lado encontava-se uma 

loja de guitarras e no concorrente, acordeões. A criança do vídeo 

representava Jimi Hendrix, o que deu a entender que aquela decisão foi 

crucial para a vida dele em diante. O slogan na época era “the choice of a 

new generation”, algo como a escolha da nova geração, dizendo que suas 

decisões afetam o futuro. 

c. Propaganda de lembrança: este tipo de propaganda é recomendado para 

produtos que se encontram no estado de maturação dentro do seu ciclo de 

vida. Seu objetivo não é o de apresentar nenhuma novidade no mercado, 

nem mesmo o de persuadir aos consumidores às compras, mas sim fazer 

com que eles não se esqueçam da existência do produto ou o negócio da 

empresa. O objetivo é basicamente estabelecer uma fidelidade com os 

clientes, de forma que haja, por parte deles, uma demanda contínua. A 

Nestlé é um exemplo deste tipo de propaganda: uma marca que já está 

solidificada no mercado e que não precisa de campanhas publicitárias 

gigantescas, porém é sempre conveniente lembrar os consumidores da sua 

tradição no mercado, expor suas qualidades, para que não perca espaço 

para o concorrente. 

 

 Após definir os objetivos da propaganda, é necessário por em mesa o orçamento 

que será investido. 

 Durante a definição do orçamento a empresa deverá considerar aspectos 

importantes para que todo o investimento não seja em vão. Apresentamos a seguir os 

cinco fatores principais: 

1. O estágio de ciclo de vida em que se encontra a mercadoria ou serviço – novos 

produtos no mercado necessitam de uma apresentação, ou melhor, uma 

introdução. Neste caso, o volume de investimento será inevitavelmente maior; 

2. A participação da empresa no mercado – se a empresa já tem uma posição 

instável no mercado, ou seja, sua participação é significativa, os investimentos em 
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propaganda serão proporcionais, de forma que essas propagandas auxiliem para 

que elas mantenham as vendas constantes. 

3. Saturação e concorrência – quanto mais concorrentes existam mais persistentes 

e constantes deverão ser as propagandas, pois vende mais quem é mais lembrado 

(quem aparece mais); 

4. Frequência da Propaganda – ligado ao fator anterior, nos indica que quanto mais 

a propaganda for exibida, maior será o custo para tanto; 

5. Diferenciação do produto – importante, na hora de passar a mensagem ao 

consumidor, apontar o que o seu produto tem de “especial” em relação ao do 

concorrente, exaltando pontos fortes e qualidades. 

 Após termos planejado o orçamento, temos a seguinte etapa: definir a estratégia 

de propaganda. Esta fase é influenciada por duas decisões: 

 Criação da mensagem – investir muito num certo produto não quer dizer que ele 

será bem aceito no mercado. O sucesso de qualquer propaganda dependerá da mensagem, 

bem como da forma com que a mesma é passada ao público-alvo. Ela fundamentalmente 

precisa chamar a atenção dos consumidores e de forma positiva, que traga benefícios à 

marca, para que haja um entendimento da mensagem. 

 Outro fator que deve ser levado em consideração durante a criação da mensagem 

diz respeito ao ambiente volátil que as propagandas acontecem e as inúmeras 

possibilidades que os consumidores, principalmente os telespectadores têm para “evitar” 

de vê-las (controle remoto para mudar de canal, por exemplo), nestas condições as 

propagandas têm de ser muito atraentes pra que conquistem a atenção dos consumidores. 
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Em abril do ano passado, a Hyundai veiculou um comercial que mostrava um homem tentando 

cometer suicídio em sua garagem ao inalar o monóxido de carbono expelido por um carro. O 

protagonista do vídeo não consegue se matar, porque as emissões do modelo iX35 são 100% 

água. Mesmo assim, o filme, criado pela agência Innocean Europe, teve uma péssima recepção 

na internet e foi retirado do ar às pressas. Em comunicado, a Hyundai disse "se desculpar sincera 

e profundamente pelo vídeo considerado ofensivo" e reforçou que o comercial foi criado e 

publicado sem o consentimento da própria montadora. 

Fonte: http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/os-10-piores-comerciais-e-anuncios-de-

2013/lista 

 

 Seleção da mídia – selecionar a mídia significa escolher através de qual ou quais 

meios a propaganda será veiculada. Os meios para divulgação cresceram em 

número e qualidade. Hoje, podemos optar pelas mídias tradicionais como jornais, 

web sites, redes sociais (Facebook é um bom exemplo), e assim por diante. Porém, 

o segredo é fazer a escolha de acordo com a acessibilidade do público que se pode 

atingir. Alguns cuidados que se deve ter são: 

1. O alcance que a mídia terá em relação ao público que se quer atingir; 

2. A frequência com que o anúncio é será veiculado por este meio; 

3. O impacto que a mensagem terá se transmitida por meio da mídia 

escolhida. 

http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/os-10-piores-comerciais-e-anuncios-de-2013/lista
http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/os-10-piores-comerciais-e-anuncios-de-2013/lista
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1.2 O PÚBLICO-ALVO: COMO É DEFINIDO? 

Toda comunicação deve ser direcionada para um público que deseja ou necessita do 

produto ou serviço em questão. Esse público potencialmente consumidor é chamado 

público-alvo. O público-alvo de qualquer comunicação (publicidade, promoção, evento, 

etc.) deve ser definido da maneira mais clara possível, pois a mensagem a ser passada a 

este público determinado será captada e interpretada de maneira singular, diferente em 

relação aos demais grupos. É a partir dessa definição que são feitas as escolhas dos 

meios e veículos de comunicação mais adequados para transmitir a mensagem para esse 

público. A não ser que você goste de vender geladeiras para esquimós, a escolha do 

público-alvo deve preceder qualquer início de campanha. 

O ideal é ter uma identificação completa, formas de contato, conhecer seus hábitos, 

suas preferências e saber de seus desejos futuros. Por exemplo, a linguagem usada nos 

anúncios para jovens é diferente da utilizada em anúncios para crianças. Como é quase 

impossível ter um banco de dados tão completo, é preciso ser o mais específico 

possível, classificando o público alvo por itens como: 

 Sexo 

 Classe social 

 Escolaridade 

 Idade 

 Localização geográfica 

 Profissão 

 Hábitos de consumo 

Entre outros itens que facilitem a formação de uma imagem da(s) pessoa(s) 

procurada(s). Estas informações não só orientarão a mídia como o conteúdo e a forma 

de comunicação. 

Quando não há um público-alvo definido, a propaganda é levada a uma mídia de 

massa, para atingir o maior número de pessoas possível. Com isto, investe-se muito 

mais verba do que o necessário, além da possibilidade de não conseguir os resultados 

esperados, como dito anteriormente – os famosos “efeitos colaterais”. 
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Quem tenta agradar a todos não agrada a ninguém! 

É melhor se tornar relevante para um público seleto do que comunicar pouco com 

diversas pessoas e assim não ser relevante para nenhum público. 

Com posse destes dados é possível definir a melhor forma de atingir este público, a 

melhor mídia e a melhor mensagem a ser passada, e assim maximizar os resultados. E 

como fazer isto? Uso da base de dados interna da empresa, conhecimento do mercado e 

pesquisa são as melhores formas de obter o seu público-alvo. 
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CAPÍTULO II: A VISÃO DOS CONSUMIDORES 

 Os mercados vivem uma nova relação entre conteúdo, consumidores e canais. 

Com a disseminação dos dispositivos móveis, o ato de consumir se transformou. Além 

da publicidade tradicional, cada vez mais a opinião de outros consumidores pesa na 

decisão de compra. E as marcas já perceberam isso. 

 Não se pode pensar no futuro do marketing apenas com as redes sociais, com o 

uso de Twitter e Facebook que vemos hoje. É preciso compreender que todas as mídias 

tornaram-se sociais e as pessoas estão cada vez mais interessadas em conversas. 

 O Marketing de Conteúdo é uma maneira de descrever a informação que atrai 

um público para uma marca, ou seja, saber criar conversas relevantes sobre essa marca. 

O foco dos mercados hoje é conseguir reter a atenção dos consumidores. 

 O tempo das pessoas é limitado e valioso, e atenção é uma questão de escolha. De 

nada adianta uma enxurrada de informação irrelevante. Por isso, é preciso conhecer bem 

seu público e ter objetivos claros, para conseguir desenvolver conteúdo de qualidade. 

 Mas, afinal, como prender a atenção do meu consumidor? Não existem fórmulas 

mágicas, mas podemos arriscar as propostas a seguir: 

 – Os consumidores são os meios: entenda os consumidores como meios de 

disseminar seu conteúdo. Com apenas é celular é possível levar uma mensagem longe. 

 – Pessoas querem fazer parte: conte histórias, elas têm o poder de reunir pessoas 

com interesses comuns. 

 Crie empatia: é muito mais provável que alguém compartilhe algo com que se 

identifica. 

 

1.2 PROPAGANDAS: MUITA INFORMAÇÃO E POUCA ABSORÇÃO 

O desafio de chamar a atenção do consumidor 

 Nos nossos dias atuais, o mundo está rodeado de mensagens que são transmitidas 

24 horas por dia. De um lado encontram-se as organizações buscando estabelecer uma 

comunicação que permita concretizar as vendas e negócios, e de outro os consumidores 
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que cada vez mais necessitam de informações que os auxiliem na decisão sobre a compra 

de um produto ou serviço. 

 Os gestores de marketing enfrentam o desafio contínuo de desenvolverem 

estratégias que buscam chamar a atenção do consumidor no meio de tantas mensagens 

publicitárias ou despertar o interesse sobre os produtos e serviços, além de incentivá-los 

a uma ação de compra. Para isso, utilizam diversas ferramentas de comunicação e também 

diversas mídias. 

 Serão apresentados alguns tópicos sobre como obter a atenção do consumidor, 

mostrando alguns casos de sucesso em que isso foi possível. 

 

Comunicação 

 A comunicação deve ser entendida como um processo que integra vários 

componentes. Propaganda, Promoção, Publicidade, Relações Públicas, Merchandising e 

Marketing Direto fazem parte do composto que deve ser utilizado para atingir os objetivos 

mercadológicos necessários. 

 A escolha do Composto de Comunicação ideal depende de uma série de fatores, 

como: ter claros os objetivos da comunicação e adequá-los à estratégia de comunicação; 

conhecer as características do público ou mercado alvo, o que permitirá desenvolver a 

mensagem adequada; estabelecimento de uma verba adequada à necessidade da 

comunicação; utilização dos veículos de comunicação necessários à campanha, ou seja, 

que se adaptem ao composto e atinjam o público ou mercado alvo. 

 Hoje, o profissional de marketing conta com um conjunto de ferramentas que, se 

utilizadas adequadamente, podem definir o lado para onde o tão desejado dinheiro do 

consumidor pode estar sendo direcionado. O leque de opções vai desde ferramentas de 

comunicação de massa, o que possibilita atingir uma grande quantidade de pessoas ao 

mesmo tempo, até ferramentas que permitem o contato íntimo com o cliente, permitindo 

a personalização do conteúdo da informação. O futuro ainda apresentará muitas mudanças 

na forma das empresas fazerem negócios, mas é fundamental estar alinhado desde já com 

essas novas tendências para que a organização possa preparar-se para aproveitar as 

oportunidades e minimizar as ameaças neste novo cenário. 
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Internet 

 A Internet revolucionou o universo da comunicação e vem gradativamente 

integrando-se ao dia-a-dia do consumidor. Sua capacidade de comunicação, utilizando os 

recursos de textos, imagens, vídeos e filmes, aliada à possibilidade do contato individual 

com o consumidor através de ferramentas como o e-mail e teleconferência, em um 

processo dinâmico, torna a Internet o veículo preferido das organizações de todo o tipo e 

agências de propaganda. 

 Com sua popularização, a Internet está se introduzindo em novas áreas e 

convergindo diversas mídias em uma só. Nesse contexto a televisão, o rádio, o jornal, a 

revista, telefone e outros veículos se unem à rede mundial maximizando sua aplicação e 

sua eficiência enquanto comunicação. 

 É claro que a Internet não será por si só, a solução para alinhar seu negócio no 

novo ambiente de negócios criado pela Economia da Atenção. É preciso pensar e repensar 

diversas práticas, processos, estratégias e atitudes. Mas o fato é que a Internet apresenta 

ferramentas importantes para compor um conjunto global de estratégias e ações para 

interagir, conhecer, conquistar e reter consumidores. 

 

Marketing cultural 

 O Marketing Cultural deriva do conceito básico de Marketing que é a capacidade 

das organizações de mostrar, vender, dar visibilidade a uma determinada ideia, marca, 

produto ou serviço. Com a concorrência acirrada, através do aumento acelerado da oferta 

de novos produtos e marcas, as empresas buscam a diferenciação através de estratégias 

de comunicação que buscam diferenciais e, nesse aspecto, a atividade cultural se encaixa 

sob medida. 

 A comunicação através da arte é uma alternativa diferenciada para a marca, 

produto ou serviço de uma empresa, e deve se integrar às demais ferramentas do composto 

de comunicação permitindo ampliar as possibilidades. O interesse por essas estratégias 

de Marketing se dá em função das vantagens que oferecem, como: ganho na imagem 

organizacional pelo esforço da atividade social desenvolvida, agregando valor a marca; 

mídias direcionadas a públicos específicos e identificáveis; aproximação da organização 

ao público-alvo. 
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Marketing esportivo 

 O Marketing Esportivo é outra variação, que tem o esporte como veículo de 

comunicação para as atividades promocionais. O esporte assim como a arte prende a 

atenção do consumidor em um momento muito nobre: quando o mesmo está aberto para 

ouvir e apreciar um momento que para ele traz prazer. As empresas aproveitam esses 

momentos raros e através de atividades de comunicação específicas em pontos 

estratégicos do evento apresentam marca, produto ou serviço. Como podemos notar a 

comunicação é uma atividade dinâmica e que vem crescendo no seu conceito e na sua 

forma de atuação. 

 

Criatividade 

 Usar e abusar da criatividade é a finalidade de toda e qualquer campanha 

publicitária. E ainda assim, profissionais em todo o mundo passam dias e noites 

desenvolvendo ideias e táticas para que possuam o máximo de pertinência e clareza em 

suas mensagens, visando a fácil assimilação e chamar a atenção dos consumidores. 

 Diante dos diversos avanços tecnológicos, nos quais melhoraram a 

implementação e o uso de recursos nas criações e produções de campanhas, foram 

rompendo certas barreiras a favor da publicidade e da propaganda, e ocorreu uma 

saturação pelo público de alguns meios de comunicação, como: jornal, outdoor, cartaz, 

revista, TV e rádio. 

 O diferencial são as estratégias de marketing e de comunicação que estão sendo 

aplicadas em mídias não convencionais, buscando aproximar e provocar interação entre 

as marcas e os seus consumidores. Nisso locais como inusitados como: banheiros, 

shoppings, aviões, automóveis, estabelecimentos, prédios, ruas, estacionamentos, 

mousepads, são utilizados diariamente nas divulgações de peças, conceitos e ações 

promocionais. A busca pelo “conceito diferencial” dos anúncios e atitudes que estimulem 

o contato com as marcas podem até custar caro, todavia, traz um excelente retorno 

financeiro para os anunciantes. 

 Uma das grandes vantagens desse tipo de mídia é que ela consegue atingir 

exatamente o público que está na mira do cliente. Um exemplo simples: O anúncio de 
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absorvente em um banheiro feminino, ou de um programa de futebol no banheiro 

masculino, segmenta o público e chega a quem realmente interessa. 

Design do Produto 

 A Incubadora de Empresas de Guarulhos, a segunda maior do país, a partir de 

discussões observou que no momento em que um empresário vê um produto com design 

diferenciado, logo imagina que o preço será exorbitante, mas essa relação nem sempre é 

verdadeira. É necessário, entre outros fatores, saber a quantidade a ser produzida e, mais 

importante, a forma de execução do projeto. 

 Quando uma empresa desenvolve um produto diferenciado, que fugirá aos 

padrões do que é visto regularmente nas prateleiras dos supermercados, por exemplo, 

torna-se mais fácil realizar uma venda. O consumidor, de um modo geral, não compra o 

produto em si, mas o seu conceito, o que foi investido em seu design e ergonomia, que 

nada mais é do que tornar o produto confortável para a utilização humana. 

 As pessoas não compram uma TV, um computador ou um notebook, elas 

compram um estilo de vida, com um design elegante e muita praticidade. A pessoa não 

percebe que está usando, mas acaba virando rotina. Isso torna o design importante para 

que as empresas lucrem cada vez mais. 

 É necessário saber apresentar soluções para o cliente. Ao invés de vender peças 

de reposição, apresentar soluções inovadoras a um custo baixo, sem o qual o produto ou 

serviço não será vendido. Além das vendas de produtos e serviços, um design eficiente 

pode ser uma ferramenta de modificação interna da estrutura, ou seja, pode ser utilizada 

em benefício da própria empresa. A partir de condições mais adequadas de trabalho, o 

que quer que a empresa tenha a oferecer será naturalmente mais bem aceito no mercado. 

 

 

  



 
 

19 
 
 

CAPÍTULO III: NEUROMARKETING: UMA NOVA 

ESTRATÉGIA NA CONQUISTA DE CLIENTES 

 Neuromarketing é um campo novo do marketing que estuda a essência do 

comportamento do consumidor. Como se juntássemos o marketing e a ciência em uma 

coisa só. É usado para entender a lógica do consumo, bem como os desejos, impulsos e 

motivações dos consumidores. Tal “descoberta” é feita a partir do estudo das reações 

neurológicas, ou seja, entendimento das ações e declarações dos consumidores perante 

determinada situação ou estímulo externo. 

 Hoje em dia, os analistas de marketing usam o Neuromarketing a fim de obter 

melhorias nas medições de preferência do consumidor. Tal conhecimento ajuda a criar 

produtos de marketing e serviços prestados de forma mais eficaz, bem como campanhas 

de comunicação mais centradas nas respostas cerebrais. 

 O Neuromarketing visa sempre alertar as empresas contratantes sobre a reação 

cerebral de seus clientes, a fim de proporcionar resultados progressivos e melhorias às 

instituições e empreendedores interessados. 

Vimos que a disputa pela nossa atenção (consumidores) está cada vez mais acirrada. 

Cada marca grita mais alto que seu concorrente para vender-se, assim como funciona nas 

feiras: num mercado de bens idênticos ou semelhantes, vende aquele que tem mais 

atributos na visão de quem está comprando.  

 Por este motivo os anúncios são importantes, justamente para ressaltar as 

qualidades do produto, de forma que desperte o interesse de quem vê à compra. Para 

tanto, é necessário, intrínseco o uso da criatividade nessa atividade. 

 A criatividade é importante na medida em que as pessoas, de certo modo, estão 

“cheias”, podendo dizer assim, de ver anúncios ou propagandas de produtos a todo o 

momento, desta maneira, ignorando cerca de 92% das mensagens audiovisuais, como 

aponta algumas pesquisas voltadas à neuro propaganda: “O marketing é a trilha sonora 

da vida. O problema é que, quanto mais as empresas tentam martelar informações na sua 

cabeça, menos você dá atenção a elas: de cada 100 propagandas, 92 são sumariamente 

ignoradas ou esquecidas”. 
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 Conhecendo essas informações, conclui-se que a propaganda é aquela que causa 

algum efeito, que dá resultados, e de preferência, que atinja o seu público-alvo, pois nem 

sempre é o que acontece. Por exemplo, a propaganda da Pepsi em que há um menino de 

mais ou menos 11 anos de idade. Nela, este menino está caminhando pela calçada e decide 

comprar um refrigerante, mas fica indeciso entre a Pepsi e a Coca-Cola (que por acaso, a 

máquina está do outro lado da rua).  

 Procurando argumentos que o faça escolher uma das opções, ele observa as lojas 

de instrumentos musicais que estão ao lado das máquinas e se imagina com qual dos 

instrumentos ele ficaria melhor. Depois disso, escolhe a Pepsi, pois sua máquina de 

refrigerantes estava do lado da loja de guitarras, enquanto que a da Coca-Cola estava ao 

lado de uma loja de acordeões. E para concluir a história, esse menino era Jimi Hendrix 

antes do estrelato. 

 Mesmo com toda essa história, o fato da propaganda da Pepsi apresentar a 

concorrente (mais poderosa) no mesmo anúncio talvez não tenha sido algo positivo, pois 

ainda assim, muitos preferem consumir a Coca-Cola. A propaganda precisa, a princípio, 

focar a sua vantagem competitiva, o seu diferencial, aquilo que só você oferece para o 

seu público-alvo, aquilo que só a sua marca tem. Mostrar a necessidade que os clientes 

têm do que você faz ou fazer publicidade do seu ramo de atividade, pode também, e 

frequentemente é isso o que acontece, incentivam a compra também nos seus 

concorrentes, pois, a princípio, seu produto se coloca como mais uma opção. 

 Se você precisa falar com o seu público-alvo, o importante é capturar a atenção 

do seu cliente potencial e deixar o recado (instigá-lo). E o recado deve ser o que só você 

oferece aquilo que distingue sua oferta da oferta dos concorrentes. Concluindo: de nada 

adiantará fazer uma propaganda supercriativa se o público-alvo não for atingido, ou ainda, 

se ela provocar “efeitos retardados”. 

 Voltando na questão da neuropropaganda (ou neuro marketing), com algumas 

pesquisas realizadas em 2003, o neurologista americano Read Montague provou que essa 

decisão não é racional. Ele serviu Pepsi e Coca-Cola para um grupo de voluntários 

enquanto monitorava o cérebro deles. Quando a bebida vinha em copinhos brancos, sem 

identificação, deu empate. Metade das pessoas preferiu a Pepsi, e metade a Coca.  
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 E o cérebro de todas se comportou da mesma forma, com a atividade concentrada 

no putame ventral - área ligada à percepção de sabores gostosos. Já quando os voluntários 

foram informados de qual marca estavam tomando, tudo mudou. A maioria, em torno de 

75%, passou a preferir a Coca. Que também teve um efeito diferente sobre o cérebro.  

 A região dominante passou a ser o córtex medial, que está ligado às emoções. Isso 

significa que as marcas têm grande influência na decisão dos consumidores, o que ela 

representa e simboliza, tanto que os motivos pela escolha não são concretos, mas 

intangíveis. 

 Outros estudos explicam esse fato. Vários grupos de cientistas das Universidades 

de Montreal (Canadá) e Warwick (Inglaterra) testaram dois mil pessoas. Entre esses 

voluntários, havia um grupo de freiras carmelitas. Pediu-se a elas que se concentrassem, 

rezassem e pensassem em Deus, e sua atividade cerebral foi gravada. Depois, outro grupo 

de pessoas foi exposto a imagens comerciais - logomarcas e fotos de produtos muito 

legais. Resultado: seu cérebro se acendeu exatamente como o das freiras.  

 "A pesquisa provou que, quando somos expostos a marcas como iPod e Ferrari, 

por exemplo, temos as mesmas emoções geradas por símbolos religiosos como cruzes, 

rosários, a Virgem Maria e a Bíblia", afirma o marqueteiro americano Martin Lindstrom, 

coordenador do estudo e autor do livro A Lógica do Consumo. Analisando com base na 

esfera biológica, pensar numa marca seria o mesmo que pensar em Deus ou consumir 

seria o mesmo que rezar. 
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CONCLUSÃO 

 É possível concluir com o estudo e pesquisa realizados para o desenvolvimento 

do trabalho, que o tema além de ser intrigante, também nos permite rever conceitos em 

relação à atuação das empresas na tentativa de se diferenciar das demais quanto à criação 

de propaganda capaz de ao ponto de se diferenciar das demais. 

 E que estudar o mercado e suas necessidades nem sempre são suficientes para 

chamar a atenção dos clientes, que a cada dia estão mais exigentes e que por isso, a 

mesmice já não supre as necessidades atuais. E que a criatividade trabalha a todo vapor 

para conseguir acompanhar o mercado e identificar muito mais que necessidade ou falha 

de mercado, ela procura despertar nos clientes a própria necessidade antes não percebida. 

 Fugir do comum é, portanto, muito mais que fazer algo diferente, é despertar no 

cliente uma necessidade de maneira singular. 

 Nós, como futuros administradores, devemos nos atentar que a cada dia o mercado 

exige mais, pois, a sociedade já não se contenta com o conhecido ou esperado.  

 E é exatamente o que nos motiva a identificar aquilo que parece impossível, mas 

intriga e desperta a curiosidade do cliente, do “eu” consumidor exigente e ao mesmo 

tempo simples, capaz de ver beleza onde aparentemente é feio ou não haja valor. E é ali, 

que despertamos um novo e imaginável mundo de desejos e ao mesmo tempo, capaz de 

prender o “cliente” pelo encanto do nosso produto.  
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INTRODUÇÃO 

Costuma-se dizer que o ser humano tem uma necessidade de ser percebido e um 

sentimento de se sentir especial. Ele se apoia na ideia de que é um ser único, diferente 

dos demais, e por isso especial.  

 Freud afirma que esse sentimento de perfeição, de ser especial, surge numa fase do 

narcisismo primário. Quer dizer, Narcisismo primário é a fase auto-erótica, o primeiro 

modo de satisfação da libido, onde as pulsões buscam satisfação no próprio corpo. Nesse 

período ainda não existe uma unidade do ego, nem uma diferenciação real do mundo.  

 

Diz o mito grego que Narciso era uma criança tão linda e admirada que sua mãe, 

Liríope, preocupada com esse excesso, levou-o até o sábio Tirésias. Ele lhe disse que o 

menino só teria uma vida longa se jamais visse a própria imagem. Por muito tempo essas 

palavras pareceram destituídas de sentido, mas os acontecimentos que se desenrolaram 

mostraram seu acerto. Na adolescência, Narciso era um jovem belíssimo, mas muito 

soberbo. Ao passear certo dia pelo campo, a jovem Eco o viu e se apaixonou por ele, mas 

o rapaz a repeliu. Um dia, cansado, Narciso dirigiu-se a uma fonte de águas límpidas. Eis 

então que a profecia se realiza: ao ver-se refletido no espelho das águas, enlouqueceu de 

amor pelo próprio reflexo. Embevecido, não tinha olhos nem ouvidos para mais nada: não 

comia ou dormia. Em vão, Eco suplicava seu olhar. Mas Narciso só olhava para si. 

Apaixonado, ensimesmado, busca para aplacar sua dor um outro que, sendo ele mesmo, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Michelangelo_Caravaggio_065.jpg
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não lhe responde. Realiza-se, então, seu destino: mergulha no espelho e desaparece no 

encontro impossível. 

Essa imagem perfeita por si mesma vivida no narcisismo primário é definida por 

Freud, como ego ideal. Ou seja, uma vez que constituida a imagem perfeita de si, esta 

será sempre requerida ao longo da vida como uma necessidade de satisfação narcísica. O 

narcisismo tem o seu nome derivado de Narciso e ambos derivam da palavra Grega narke, 

"entorpecido" de onde também vem a palavra narcótico. Assim, para os gregos, Narciso 

simbolizava a vaidade e a insensibilidade, visto que ele era emocionalmente entorpecido 

às solicitações daqueles que se apaixonaram pela sua beleza 

O sentimento próprio de que se é importante é abalado quando o ser humano 

estabelece muito contato com pessoas que o cercam e com a sociedade em geral. A 

realidade o confronta com a percepção de que não pode ser tudo aquilo que deseja e 

mostra que é simplesmente humano, assim como qualquer outro.  

As transformações de intimidade e o valor dado às individualidades, constroem a 

atual sociedade de forma a supervalorizar a si mesmo e desejar ser valorizado pelo outro 

e, para isso, é preciso mostrar-se a este outro. Christopher Lasch, em A Cultura do 

Narcisismo: a vida americana numa era de esperanças e declinio, situa o homem 

contemporaneo como um indivíduo narcisista, oprimido pela cultura do individualismo 

competitivo. Afirma que o modo capitalista estimula a crescente glorificação das 

individualidades, o ser humano busca por investimentos em si como uma forma de 

sobrevivência.  

O capitalismo dá ao indivíduo a responsabilidade por seu sucesso ou fracasso. 

Acredita-se que o êxito em se tornar uma pessoa de sucesso está ao alcance de todos, 

assim, cada qual deve obter conquistas por seus esforços pessoais. O indivíduo detém o 

poder de escolha daquilo que deseja ser e, buscar aquilo que quer, depende diretamente 

de seu próprio emprenho e capacidade. 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Narcisismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Narc%C3%B3tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vaidade
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CAPÍTULO I – A CULTURA DA FAMA  

1.1 A FAMA 

Na mitologia clássica, a deusa Fama é a personificação da opinião pública,  

caracterizada como deusa da sorte, ao tocar uma pessoa qualquer a transforma em um 

semi-deus. 

Celebridade, no uso comum, é a pessoa que conquista a fama. Mills (1975) diz que a 

celebridade enquanto atributo, pode ser medida de acordo com o quanto a pessoa é 

conhecida e reconhecida pelos outros. Tornar-se celebridade ou obter a fama é um 

fenômeno que sempre ocorreu , em diversos épocas e culturas, de diferentes formas. Mas 

a vontade de vencer na vida, ser um individuo bem sucedido, um vencedor, é 

peculiaridade da ideologia de uma sociedade capitalista a partir do final do século XIX.  

Algumas pessoas nascem famosas e outras percorrem um duro caminho para 

conquistar a fama. Existem pessoas que simplesmente tornam-se famosas por um 

desenvolvimento de duas capacidade, por um dor artísticos, uma descoberta científica, 

um feito. 

Certo charme pessoal chamado carisma é um atributo, que promove a fama. O 

carisma refere-se a uma segurança, liderança, um poder de presença certo magnetismo 

transmitido ás pessoas quando o indivíduo aparece. Isto depende também de atributos 

físicos, como beleza, atrativos sexuais, fotogenia, estatura e até qualidade de voz.  

Porém o carisma não é somente isso, melhor dizendo, pode ser a soma de tudo isso 

ou de algumas dessas qualidades. Através desse conjunto, a pessoa torna-se sedutora , 

iluminada e emite uma imagem que fascina os demais.  

Hoje em dia, pessoas que possuem uma rede social tumultuada como Facebook, 

Instagram ou Twitter ja se tornam celebridades, por obterem muitos “likes” pelos 

atributos acima. No caso das modelos a maioria, foi fisgada por olheiros e nenhuma era 
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famosa, sempre escondidas em cidadezinhas, ou pequenos bairros, periferias etc. 

 

           

1.2 A CONQUISTA DA FAMA  

A fama em sua forma televisiva é um acontecimento típico do final do sécuo XX, e 

vem se expandindo rapidamente em diversas sociedades. Nos dias de hoje, para se obter 

a notoriedade, algumas características típicas podem ser apoiadas como essenciais. 

Dentre elas, pode-se destacar a simpatia, beleza, a vivacidade e o carisma.  

Hoje em dia, ser uma celebridade, ser conhecido, representa um valor social muito 

importante. Conforme se observa, ter fama e ser reconhecido é o desejo predominante 

entre os jovens. A beleza e riqueza também, relatadas como um desejo dos etudantes 

desta pesquisa são algumas das características que se encontram no contexto a fama.  

 De fato, a sociedade contemporânea, muitas pessoas parecem acreditar que a 

experiência da celebridade tem o poder de oferecer a simples mortais como nós, a 

possibilidade de se tornarem seres superiores, verdadeiros “semi-deuses” ainda que seja 

por um segundo de fama. Sem questionar a fundo a veracidade dessa aparente 

transformação, o simples desejo de viver essa experiência tem levado muitas pessoas a 

perder o controle de suas ações e emoções, ultrapassando os limits razoáveis na tentativa 

de alcançar o sentimento de superioridade. E em muitos casos a droga é a grande 

ultrapassagem do limite.  

A exposição do dia-a-dia de pessoas que transitam da “normalidade”, à celebridade 

parece banalizar a privacidade, até então um valor que se buscava preservar. Através 
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desses programas, a exposição da privacidade se trasformou em tema de conversas 

cotidianas e da própria mídia.  

Um dos resultados dessa nova realidade é que a sociedade contemporânea passa a 

valorizar a atenção pública dispensada a algumas pessoas. A celebridade ganha os 

holofotes da imprensa, dos programas de entrevistas e das pessoas comuns, que desejam 

saber, não somente sobre a vida pessoal dos famosos, mas sobre tudo o que lhes diz 

respeito a roupas preferidas aos restaurantes que frequentam, além de suas atividades 

profissionais. 

 

Ainda que muitas celebridades forneçam essas informações voluntariamente, para 

manter  atenção da mídia sobre suas pessoas, é verdade que muitas outas lamentam a 

perda da privacidade, que passa a fazer parte de suas vidas. 

A fama e a consequente exposiçao da vida íntima é tanto desejada quanto traz em 

sua imagem a passagem para a felicidade. Inúmeros indivíduos vivenciam uma espera 

interminável pelo dia em que se concretizado seus “quize minutos e fama”, 

transformando-os e celebridade e permitindo o acesso à felicidade suprema.  
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1.3 AS IMAGENS, A ESTETIZAÇÃO DO EU E O IMPERATIVO DA 

FELICIDADE. 

Lash descreve a época atual nomeando-a de cultura do narcisismo. Com esta 

denominação o autor sintetiza as formas narcisistas de relações interpessoias que se 

estabelecem na atualidade, ou seja, relações baseadas no individualismo e na satisfação 

das necessidades e desejos próprios. Para Lash, a era pós-moderna opera em um processo 

de personalização, intensificando a expressão de uma identidade singular. Busca-se 

incansavelmente consumir incontáveis tecnologias de bem-estar físico e mental a fim de 

delegar maior poder a si mesmo, e se tornar cada vez mais original e único. A valorização 

de um indivíduo personificado e estetizado marca a contemporaneidade, o que gera 

demasiados investimentos no próprio eu e uma busca continua por realizar-se e 

conquistar o sucesso. O homem assume uma direção exibicionista. A caraterística 

fundamental da sociedade contemporânea é a visibilidade, própria de cultura narcísicas.  

No contexto atual, o consumismo interfere na privacidade de cada indivíduo. Os 

gostos, comportamentos, aparência, bem-estar são também comercializados. Uma vez 

que é preciso uma imagem a vender cada vez mais os indivíduos investem na construção 

dessa imagem e escolhem, dentre o que lhes é oferecido pela mídia, que imagem 

gostariam de reter. Todas as possibilidades de ser do homem, incluindo sua intimidade, 

começam a ser sujeitas à comercialização.  

Acredita-se poder escolher o que se quer ser, a imagem que se quer fixar. Vivencia-

se um tempo de empobrecimento das referências simbólicas e proliferação das 

imaginárias. O homem, hoje, existe como objeto imaginário no plano público, aquele que 

se constrói e age bem sucedido.  

Nos dias de hoje, prevalece o príncipio de que para o indivíduo ser alguém 

reconhecido para existir socialmente, é imprescindível contruir “imagens”, com a função 

de ser pra os outros. Está implícito que somente obtendo o olhar e a admiração do outro 

é que sua existência passa a ser validada e recebe um sentido. No “parecer”, toda 

realidade individual torna-se social.  

A fama traz em sua imagem o ideal contemporâneo das possibilidades ilimitadas de 

bem-estar e aponta a felicidade tão desejada numa cultura de personalidades. O desejo 

da fama está estreitamente relacionada a “ideologia do bem-estar” de Costa. De acordo 
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com tal ideologia, o que importa é o grau de reconhecimento social que o indivíduo 

obtém. 

A realização e o sucesso na mídia asseguram as conquistas pessoais e a 

correspondência com os ideias impostos. Os indivíduos necessitam de estímulos 

extremos que informem o quanto estão em conformidade com os ideias vigentes e, 

portanto, se lhes pertencem  a juventude, a beleza, o  sucesso e a felicidade. 

O sonho de eterna juventude presentifica-se nos dias de hoje na forma de um 

imperativo. Inúmeras propagandas veiculadas pela mídia indicam como individuo deve 

ser, agir, pensar, se comportar, como atingir metas e ideais que transformará em uma 

pessoa melhor, mais bela, mais magra, mais inteligente, mais rica, mais jovem, mais 

saudável e, por fim, mais feliz.  

Os modelos identificatórios que são apresentados, como por exemplo: seja belo, 

atraente, mantenha-se jovem, seja feliz conquiste sua independência, seja espontâneo, 

tenha personalidade, incorporam o poder de decisão, o individualismo e a autonomia para 

o que cada um deseja ser. A própria autonomia, o bem-estar e a busca pela felicidade, 

compõe os ideais transmitidos, aos quais toda a população é submetida. Assim, a busca 

pela personificação e pela felicidade não passa de uma busca pelo ideal contemporâneo. 

                       

  



 
 

10 
 

CAPÍTULO II - CONTRIBUIÇÕES À COMPREENSÃO DO 

DESEJO DA FAMA 

2.1 SENTIMENTO DE EXISTÊNCIA E IDENTIDADE 

O sentir-se existir, a princípio, não é algo definível, tampouco a individualidade, 

singularidade e a particularidade podem ser compreendidas em sua plenitude.   

O sentimento de um eu se fundamenta na descoberta da imagem especular antes de 

toda e qualquer determinação social ou qualquer relação objetal. A imagem especular da 

criança é apontada pelo adulto desejante como objeto de seu próprio desejo. O bebê, 

então, passa a se perceber nesta imagem através do olhar de seu desejante, pois a imagem 

no espelho representa a imagem que o bebê tem para seu desejante, quem ele é para 

aquela pessoa que o ama e de quem ele é tão dependente. 

 

No início da vida o bebê encontra-se exposto a inúmeras ansiedades, por apresentar 

grande imaturidade de recursos egóicos e, por isso depende de sua mãe de forma 

absoluta. Os cuidados maternos e a identificação com as necessidades do bebê que irão 

protegê-lo destas ansiedades. 

O ambiente favorável dá ao dependente a experiência de onipotência, e esta 

experiência torna-se fundamental para que a confiança na realidade se estabeleça. O 

dependente experimentando a onipotência sob a tutela de um ambiente facilitador cria e 

recria o objeto. Através do ato de criar, o bebê se desenvolve, buscando a possibilidade 

de encontrar uma realidade que o represente, só podendo realizar-se na medida que for 

possível recriar a realidade a partir da própria subjetividade a mudança no modo de 
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perceber o objeto que de interno passa a ser externo, se dá predominantemente, por 

frustações do que por satisfações, pois o aspecto frustrante do comportamento do objeto 

leva o lactente a um processo de percepção como ser separado de um mundo externo que 

é o não-eu. Somente a partir desta separação será possível construir uma realidade onde 

poderá encontrar a satisfação de suas necessidades. 

Uma vez estabelecido o sentimento de ser, o sujeito dirige-se rumo à 

individualidade. O sentimento de identidade, embora amplamente ligado ao sentimento 

de existência, se distingue deste em parte. É na estabilidade do ambiente que se 

fundamenta o sentimento de existência. Identidade é uma concepção de s próprio como 

indivíduo distinto e separado dos outros, acompanhada de um sentimento de auto 

coerência e integridade, composta de valores crenças e metas que o indivíduo deseja 

seguir. É a consciência de que existe continuidade de si mesmo, no espaço e no tempo, 

de um indivíduo como “ser no mundo” 

A imagem especular a projeção imaginária das representações de si, mas não confere 

a unicidade e continuidade do que é o indivíduo.  

As identificações fundamentais necessitam ser bem ancoradas e relativamente bem 

integradas para formação de um sentimento de identidade sólido. A oscilação do 

sentimento de identidade desencadeia angústias intensas que mobilizam defesas 

narcísicas.  

 

2.2   O SER ESPECIAL E A REALIDADE 

A realidade obriga cada qual a constatar que não pode corresponder e obter tudo 

aquilo que deseja, impõe limitações e impossibilidade para qualquer ser humano. A 

passagem de um funcionamento psíquico regido pelo prazer e satisfação absoluta para 

um funcionamento regido pela realidade, foi explicado por Freud pela primeira vez em 

“Formulações Sobre os Dois Princípios do Funcionamento Mental”. 

É do meio social que o indivíduo subtrai incontáveis prazeres e se protege das 

ameaças das fontes de sofrimento. Freud enumera três direções em que o sofrimento 

ameaça o ser humano: corpo, condenado á dissolução; o poder da natureza e o 

relacionamento interpessoal. Sob os dois primeiros o ser humano nunca terá completo 

domínio, porém se utiliza das formas civilizatórias como meio de proteger-se e amenizar 
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o sofrimento inevitável. Já em relação a fonte social de sofrimento, as regras culturais 

não dão conta de oferecer proteção a cada indivíduo, afirma Freud, uma vez que as forças 

pulsonais se realizadas implicam no desmoronamento do convívio com um outro.  

A sociedade traz uma multiplicidade de elementos prazerosos, tudo aquilo que se 

quer ler ou ser e tudo mais o que se deseja é ofertado pela cultura. Está inscrito no 

imaginário social da atualidade que cada um deve e pode obter tudo aquilo que quer, que 

pode não ter faltas e pode evitar tudo aquilo que o desagrada, e isso é mostrado pelos 

numerosos modos de obtenção de prazer. A satisfação prometida pela mídia e seus 

produtos consumíveis seduzem o indivíduo, contudo, parece não o poder ser atingida. 

Conforme os escritos de Freud, a impossibilidade de plena realização dos desejos pe 

uma condição do ser humano. Dessa forma, concebe-se que a possibilidade “vendida” 

pela mídia de escolher o que se deseja ser e concretizar isso através de produtos 

consumíveis reflete apenas uma ilusão. Os objetos oferecidos proporcionam satisfações 

físicas e mentais apenas momentâneas e parciais. Desse modo, o ideal onde tudo se tem, 

tudo de pode e tudo se é, não será jamais alcançado. 

A busca objetos de satisfação e por equiparar-se a um ego idealizado são apenas 

caminhos que permitem a felicidade pessoal, mesmo que momentânea, diminuindo, 

dessa forma, o mal estar na civilização. Faz-se a ressalva de que o conflito entre os 

impulsos do id, regidos pelo principio do prazer, e a civilização , que traz o principio da 

realidade, são indissolúveis, uma vez que é constituinte do ser humano. Assim, o mal 

estar sempre estará presente. A ideia de que a realização absoluta do prazer não poder 

ser suprimida, perpetuando o individuo a conviver com o mal-estar  independente da 

forma que utiliza para se defender do desprazer.  

 

2.3 ENTRE O SUCESSO E A DEPRESSÃO 

Há quem se torne uma celebridade por mérito artístico ou profissional, e quem o seja 

por desvendar a sua intimidade e gerir habilmente a imagem pública.  

Se tivéssemos dado um salto a Espanha e passeado por Oviedo, no passado mês de 

outubro, não teria sido difícil dar de caras na rua com alguns dos vencedores do Prémio 

Príncipe das Astúrias que se encontravam na cidade, na altura, para a cerimónia da entrega 

dos galardões, os mais importantes depois do Nobel. Todavia, exceto o cantor canadiano 
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Leonard Cohen, o mais provável é que não tivéssemos reconhecido nenhum (Bill 

Drayton, Arturo Álvarez-Buylla, Joseph Altman, Giacomo Rizzolatti…), embora sejam 

cientistas de renome com mérito de sobra para justificarem a notoriedade. Em 

contrapartida, se tivéssemos deparado com Henrique Iglésias, Snoop Dog ou Madonna 

ou qualquer vedeta recente dos concursos e reality-shows que preenchem as noites 

televisivas, é quase certo que os teríamos identificado de imediato. 

A popularidade pouco tem a ver, em muitas ocasiões, com o tributo esforçado e 

brilhante para o progresso da humanidade. Consolemo-nos com a constatação de que o 

fenômeno da glorificação estéril não é um exclusivo do nosso país. Nos meios de 

comunicação norte-americanos, por exemplo, os milhares de cientistas, empresários e 

profissionais que fazem grandes coisas pelo desenvolvimento do seu país poucas linhas 

merecem. As verdadeiras celebridades são as Kardashian: a grande matriarca, Kris; as 

curvilíneas irmãs Kourtney, Khloe e Kim; as benjamins Kendall e Kylie… A família é 

onipresente na imprensa escrita, na rádio, na TV e na internet, apesar de não se lhes 

conhecer qualquer atividade útil. O pai, único membro do bando que poderia alegar ter 

feito algo na vida (teve a duvidosa honra de fazer parte da equipa de advogados que 

defendeu o jogador de futebol americano O.J. Simpson, acusado de assassinar a ex-

mulher e um dos seus amigos), já tinha morrido quando as Kardashian alcançaram a glória 

televisiva. 

Como conseguiram eles chegar ao topo? Simplesmente, vendendo a sua intimidade 

e controlando a imagem pública. Através do seu primeiro reality show, conseguiram que 

os norte-americanos ficassem agarrados à TV para acompanhar as discussões entre mãe 

e filha sobre como tirar proveito do vídeo pornográfico que esta fizera com o noivo e que 

acabara de ser lançado, as conversas entre as irmãs mais velhas e as mais novas sobre a 

maneira de colocar absorvente e o.b, ou as terríveis brigas por uma ter usado a mala da 

outra. Ganharam, dessa forma, tanta audiência que Kim Kardashian é, neste momento, a 

quinta pessoa do planeta mais seguida na rede social Twitter. Graças ao impacto 

midiático, a singular família ganhou 60 milhões de euros em 2010. 

 

  



 
 

14 
 

CAPÍTULO III - EXPERIENCIANDO O FENÔMENO 

FAMA 

 

 

 

3.1 MOLDAR A IMAGEM 

Não são, evidentemente, as únicas que aproveitaram sabiamente a tendência do ser 

humano para gostar de bisbilhotar a intimidade alheia. Andy Warhol já tinha vaticinado, 

nos anos 60, que todos teriam os seus 15 minutos de fama no futuro, embora muitos 

tenham prolongado amplamente tais momentos. Até os seres de ficção, como Hello Kitty, 

podem enriquecer com a fama se oferecerem uma imagem adequada. A gatinha constitui 

uma referência no mundo moderno, ao ponto de ter sido nomeada embaixadora do 

turismo japonês e ter mesmo um avião decorado com os seus desenhos para atos oficiais. 

A ciência não é indiferente a este fenômeno, e muitos estudos atuais debruçam-se 

sobre a psicologia da reputação: quais os fatores que a potenciam, que traços da 

personalidade fazem prever a futura fama, qual o preço psicológico de ser conhecido...  

Saber publicitar-se sempre foi fundamental, mas nunca tanto como agora. Antes, era 

difícil adquirir nome sem uma base real, financeira, mas, na última década, cresceu o 

fenômeno dos famosos que o são, exclusivamente, por aparecerem na TV. Todavia, 

embora nos possa parecer absurda, muitos especialistas consideram que a tendência para 

procurar a popularidade é uma parte essencial da nossa psique. 
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Charles Hockett (1916–2000), o linguista estruturalista norte-americano que definiu 

as propriedades da linguagem humana, afirmava que o que nos torna diferentes é a 

capacidade para adquirir informação sem depender da experiência direta. Nenhuma outra 

espécie dispõe do poder da linguagem para trocar mensagens sobre questões que 

ultrapassam o “aqui e agora”. De facto, os seres humanos são os que conhecem uns aos 

outros, fundamentalmente, pela reputação. As experiências comunicadas por terceiros são 

essenciais para a imagem que cada um projeta nos outros, dado que a grande maioria dos 

elementos e circunstâncias que contribuem para aumentar ou diminuir a nossa 

popularidade ocorrem quando não estamos presentes. 

Na esfera pública, o fator é ainda mais decisivo. Os famosos não têm de explicar 

quem são, mesmo que o seu interlocutor não os conheça pessoalmente, pois sabe o 

suficiente deles através da mídia. A experiência direta de relacionamento com os outros 

torna-se secundária; o importante é aparecer na TV, nas redes sociais, na imprensa... E 

por favor, que falem de nós, mesmo que seja para dizer mal; ou, posto de outra maneira, 

o que conta é a presença, não o conteúdo. Qualquer pessoa que dê uma opinião sobre as 

Kardashian, embora seja para as criticar, estará a contribuir para aumentar o interesse pela 

família. 

Por outro lado, o senso comum diz-nos que existem mais possibilidades de se tornar 

popular se a pessoa souber introduzir-se em determinados círculos. Na biografia de muitas 

celebridades, surge uma circunstância pontual que as projeta para o estrelato, porque 

tiveram sorte ou a oportunidade de agarrá-la: uma série televisiva de sucesso, uma equipe 

de futebol vencedora, um estilo musical que veio a tona ou uma atriz conhecida que algum 

famoso soube conquistar. A fama é contagiosa, como um vírus; para obtê-la, é preciso 

colar-se a ela quando passa por nós. 

Num artigo da revista Scientific American intitulado Why You’re Probably Less 

Popular Than Your Friends (“Por que é provavelmente menos popular do que os seus 

amigos”), o divulgador matemático John Allen Paulos explicava, com recurso à lógica 

estatística, como se torna mais fácil estabelecer uma relação com alguém popular pela 

simples razão de que, se o for, é porque tem muitos amigos, pelo que será mais provável 

fazer parte deles e não do círculo de alguém com poucos contatos. Referindo-se 

ao Twitter, Paulos chama-lhe o “paradoxo do seguidor”: (sendo isso, confesso, parte de 

uma experiência pessoal minha) a maior parte das pessoas que seguimos na rede social 
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tem mais adeptos do que nós. Em suma, o que os números mostram, segundo o 

matemático, é que todos nos “encostamos” à popularidade. O truque reside em fazê-lo da 

forma correta e conhecer o poder de expansão do próprio impacto social. 

 

3.2 FATOR DIFERENCIAL 

O que os estudos de mercado procuram é, precisamente, medir esse impacto, pois 

não existe uma fórmula matemática para prever o êxito de filmes, livros ou séries 

televisivas. Antes do lançamento de um produto, a sua popularidade é imprevisível, mas 

é possível tomar em consideração alguns fatores para o prognóstico ser mais viável. 

Matthew Salganik, sociólogo da Universidade de Princeton, publicou um interessante 

estudo na revista Science que pretendia desvendar o segredo do êxito de canções, e por 

que motivo algumas agradavam mais do que outras. Entre diversas conclusões, ficou claro 

que o contágio e a influência social são determinantes. Tendemos a preferir os temas 

escolhidos por quem partilha os nossos gostos. Essa reação em cadeia constitui a base da 

popularidade. Algo ou alguém adquire reputação aos nossos olhos em grande parte por 

sabermos que conta com a consideração de pessoas com as quais temos afinidades. 

Nas últimas décadas, diversos concursos televisivos, de vários gêneros, para escolher 

novos intérpretes têm conhecido grande êxito em todo o mundo, e chamado a atenção dos 

estudiosos do fenômeno da popularidade. Cantores que se transformam, contra todos os 

vaticínios, em ídolos de massas convivem com outros que passam despercebidos, apesar 

da sua qualidade. Há, também, os que usufruem de uma fama-relâmpago por alguns 

meses, antes de caírem a pique no abismo do esquecimento. Quase todos os que se 

destacam nesses concursos são apelativos para o público, mas nem sempre a 

extravagância compensa, e é a qualidade que acaba por convencer. Em resumo, para ser 

popular, não se pode ser cinzento, mas também não convém mostrar-se excessivamente 

excêntrico nem desprezar todas as convenções sociais. 

Amos Tversky e Daniel Kahneman, psicólogos norte-americanos de origem israelita, 

estudaram a fundo o raciocínio humano e a tomada de decisões. De acordo com aquilo a 

que chamaram “heurística”, ou “princípio da disponibilidade”, temos tendência para 

julgar a totalidade em função do caso específico que recordamos melhor. Aplicado à 

fama, poderíamos dizer que o importante é o fator diferencial: seremos mais populares 

quanto mais nos recordarem, se chamarmos a atenção ou nos destacarmos de algum 
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modo. Daí que, por exemplo, revelar a vida íntima ou exibir histórias privadas de sedução, 

sexo, morte ou amores proibidos desperte sempre a curiosidade pública. E então muitas 

pessoas caem ai na “síndrome do esquecimento”. 

Segundo Tversky e Kahneman, temos também inclinação para preferir os indivíduos 

que reúnem determinadas características que nos parecem representativas de um grupo 

“heurística de representatividade”. No caso da popularidade, a celebridade em questão 

deve possuir traços que permitam rotulá-la e integrá-la num conjunto. Por exemplo, para 

se ser princesa, independentemente de se tratar daquela do povo ou de outra supostamente 

de sangue azul, é necessário ter um certo aspecto físico. Depois de a pessoa ser incluída 

na categoria, deve destacar-se o suficiente para otimizar o princípio de disponibilidade, 

mas não tanto que deixe de ser representativa. 

No entanto, não é assim tão fácil triunfar sem sair dos trilhos e tornar-se arrogante. 

O ator Kirk Douglas afirmou, um dia: “Quando nos transformamos numa estrela, não 

somos nós que mudamos, são os outros.” Assim, é preciso saber detectar a variação nas 

expetativas alheias à medida que a popularidade do famoso aumenta e, para isso, faz falta 

uma qualidade especial. Howard Gardner, psicólogo e professor catedrático de cognição 

da Universidade de Harvard (Estados Unidos), chama “inteligência interpessoal” a essa 

capacidade para compreender os outros (os seus objetivos, emoções e forma de pensar), 

a qual parece estar muito desenvolvida nos que conseguem tornar-se famosos. 

Quem procura a popularidade está sempre consciente da imagem que projeta, de 

como fala e age, e ajusta o seu comportamento ao público que o observa. Já no século 

XVII o dramaturgo francês Molière dissecava esse arquétipo humano na obra Tartufo. 

Um famoso nunca se perde de vista, como bem sabe Mark Snyder, psicólogo da 

Universidade do Minnesota, para quem os indivíduos que se vigiam a tempo inteiro, que 

controlam e dirigem o seu comportamento no sentido de conseguir o efeito pretendido 

em qualquer situação são os melhores candidatos à fama. Isso é assim por possuírem uma 

grande arte para controlar as primeiras impressões e encontrar zonas em comum com os 

interlocutores que pretendem conquistar. Essa classe de indivíduos tem plena consciência 

de que precisa, para consolidar a sua reputação, de sobrepor o juízo alheio ao seu em 

determinadas ocasiões. Por isso, descobrem rapidamente o que os outros procuram e não 

hesitam em oferecê-lo. São verdadeiros camaleões, sempre atentos às reações que 

suscitam. 
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3.3 ASSUMIR AS CONSEQUÊNCIAS 

No outro extremo do espectro da personalidade, situar-se-ia. O indivíduo espontâneo 

que não precisa estar constantemente a observar a si próprio nem a autoelogiar-se. É mais 

sincero, não faz grandes esforços para parecer melhor, mostra-se, simplesmente, tal como 

é em qualquer situação, sem pretensões de agradar a toda a gente. Prefere a qualidade à 

quantidade em matéria de relações, e isso afasta-o do caminho da fama. 

Nos seus estudos sobre os processos de construção da personalidade, Snyder 

constatou que o comportamento autoconsciente se manifesta desde a infância. Já em 

crianças, estes indivíduos procuram adaptar a sua imagem pública às tendências sociais 

e, pouco a pouco, ao longo da vida, vão aprendendo a utilizar a linguagem e a 

comunicação não-verbal como meio para criar aparências. Essa predisposição 

transforma-os nos melhores candidatos a tornar-se famosos, quer seja numa escala menor, 

no ambiente familar, profissional ou entre amigos, ou em grande estilo, nos mass media. 

Como quase tudo na vida, ser popular possui vantagens e inconvenientes, e há 

pessoas que não estão preparadas para assumir os segundos. É habitual ver famosos que 

fizeram tudo para sê-lo passarem a esconder-se por detrás de enormes óculos de sol depois 

de o terem conseguido. O maior problema é a responsabilidade associada ao facto de 

despertar admiração, pois parece abrir a porta a que todos se sintam no direito de se 

imiscuir na vida das celebridades, e que estas tenham de alterar o seu comportamento em 

função das expetativas do público. 
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Jean-Sébastien Fallu, professor de psicoeducação na Universidade de Montréal 

(Canadá) e especialista em toxicodependências, estudou a dependência de drogas em 

adolescentes, assim como a correlação entre popularidade e consumo de estupefacientes. 

Nos seus estudos, constatou que os jovens mais admirados se incluíam entre os que mais 

se drogavam. Descobriu também que muitos desses rapazes e raparigas eram muito 

sensíveis aos códigos sociais, além de acharem que consumir mais do que os outros fazia 

parte dos compromissos de ser popular. Segundo Fallu, “os jovens não consomem para 

pertencer ao grupo ou para aumentar o nível de popularidade; fazem-no para continuarem 

a ser admirados”. Isto é: não são famosos por drogar-se, mas obtêm notoriedade por 

outros fatores (físico atraente, dinheiro, simpatia) e depois caem no vício de querer mantê-

la. 

Existem muitos exemplos (desde o de lord Byron ao mais recente de Amy 

Winehouse) de que a tendência para colocar em risco a saúde com comportamentos 

perigosos e autodestrutivos parece acompanhar, muitas vezes, a popularidade. O fã voraz 

exige cada vez mais da pessoa que admira e há uma grande quantidade de ídolos populares 

que perderam a vida nessa corrida para satisfazer as expetativas dos outros. Em suma, se 

quiser ser famoso, saiba que isso o obriga a estar pendente das expetativas alheias. 

 

FAMOSOS ACIDENTES 

 

Todos conhecem o poder destrutivo do crack, capaz de viciar rapidamente e produzir 

efeitos devastadores na saúde, mas raras vezes se viu um único personagem jogar tanta 

luz no drama do crack como a ex-modelo Loemy Marques que, há dois anos, viu sua 

carreira promissora afundar quando resolveu entrar na droga. Foram apenas algumas 
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poucas experiências para ela afundar de vez na Cracolândia, em São Paulo, onde se 

submeteu a tudo para manter o vício: inclusive vender o corpo. 

A imagem que a maioria tem do crack,errada, é que é droga apenas de pobre. Mas, 

segundo médicos, já atinge há algum tempo a classe média. 

Loemy virou estrela por outra motivo. E nada a ver com o charme da moda. Mas ao virar 

capa da revista Veja São Paulo.  

Talento, beleza e seriedade profissional foram os ingredientes que ajudaram Fábio 

Assunção, de 37 anos, a erigir uma das mais bem-sucedidas trajetórias na televisão 

brasileira. Em dezoito anos de profissão, consagrou-se como ator do primeiro time da 

Rede Globo. Foi então que o ator caiu nas drogas.  

 

Convocar Fábio para a novela das 6 foi um risco calculado pela Rede Globo. Sua 

escalação foi motivo de reuniões e houve, na direção da emissora, quem fosse contra. 

Temia-se que sua inconstância prejudicasse o cronograma e o orçamento de Negócio da 

China – o que de fato ocorreu. A produção de um capítulo custa, em média, 270 000 reais. 

Deixar técnicos, cenários e equipamentos à espera de um ator não está no roteiro. Em 

2007, durante as gravações de Paraíso Tropical, os atrasos frequentes de Fábio já 

sinalizavam que o problema com a cocaína começava a influir na profissão. Ele 

emagreceu a olhos vistos e chegou a ficar cinco dias afastado das gravações. A situação, 

porém, ainda não havia fugido de controle. A imagem do ator ficou arranhada mesmo aos 
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olhos do público quando, em janeiro deste ano, ele foi flagrado pela Polícia Federal no 

momento em que receberia uma encomenda de cocaína. O traficante, identificado como 

Orlando Dias, levava consigo 30 gramas do pó, quantidade que supera em muito o que 

uma pessoa é capaz de consumir em um dia. Fábio foi ouvido como testemunha e declarou 

ser usuário de cocaína. "A testemunha Fábio Assunção Pinto afirmou ter telefonado para 

o réu, com quem marcou encontro em sua residência a fim de comprar cocaína do mesmo, 

o qual era seu fornecedor habitual", afirmou a juíza Cristina Fabri, da 17ª Vara Criminal 

de São Paulo, em sua sentença.  

Entre personalidades como  Amy Whinehouse, Lindsay Lohan, Britney S.   

 

EXERCÍCIO PARA REFLEXÃO:  

Qual é o seu potencial para ser famoso? 

Responda às 25 perguntas deste questionário relacionado com o comportamento 

social, a predisposição para se destacar e a atitude em relação aos outros. Assinale com 

uma cruz ou um círculo o número 1 quando considerar que a proposta formulada não se 

aplica em absoluto; o número 2 se se sentiu identificado em raras ocasiões; o 3 quando 

pensar que se poderia aplicar a si em numerosas situações, e o 4 quando se sentir 100 por 

cento identificado. 

1 – Quando estou em grupo, costumo ser eu contar anedotas e fazer brincadeiras. 
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2 – É fácil fingir que alguém me agrada. 

3 – Ponho as expetativas dos outros acima da minha própria escala de valores. 

4 – Se considerar necessário, posso olhar de frente para outra pessoa e contar-lhe uma 

mentir sem me sentir culpado/a. 

5 – Percebo rapidamente o que os outros esperam de mim. 

6 – O meu êxito depende da aceitação alheia. 

7 – Sei interpretar o que os outros procuram nos seus relacionamentos. 

8 – Quando não tenho a certeza sobre como comportar-me, procuro pistas na forma de 

agir dos que me rodeiam. 

9 – Consigo impressionar ao participar em conversas sobre assuntos dos quais nada 

sei. 

10 – Estou disposto/a a alterar o meu comportamento em troca de ser popular. 

11 – Sinto-me bem quando consigo que reconheçam em público os meus êxitos. 

12 – Deixo-me guiar pelo gosto dos outros ao escolher filmes, livros, música… 

13 – Não me sinto bem com as pessoas sinceras que dizem tudo o que pensam. 

14 – Ajo como se fosse uma pessoa diferente consoante a situação ou a circunstância. 

15 – Imagino frequentemente ser uma pessoa famosa e admirada. 

16 – Sinto que faço teatro para impressionar os outros. 

17 – Entendo a imagem que as figuras públicas querem transmitir e como o fazem. 

18 – Mudo de atitude sem problemas e dissimulo as minhas opiniões para agradar. 

19 – Quando quero, consigo destacar-me dos outros sem ser demasiado extravagante. 

20 – Creio que sou muito hábil a conseguir que as pessoas gostem de mim. 

21 – Tenho consciência do que digo e de como ajo, e procuro adaptar-me aos que me 

rodeiam. 
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22 – Sinto-me bem quando sou o centro das atenções em grupos numerosos, embora 

esteja rodeado/a de pessoas desconhecidas. 

23 – Dissimulo bem o aborrecimento quando não me estou a divertir. 

24 – Mudo com facilidade de comportamento para me adaptar a pessoas e situações. 

25 –Os outros costumam interpretar as minhas emoções como sendo mais profundas 

do que realmente são, quando se trata de darem a sua opinião. 
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CONCLUSÃO 

É muito frequente a confusão que se faz entre os significados dessas palavras. 

Sucesso se refere a qualquer atividade quando se consegue atingir os objetivos desejados. 

Já a fama,  que em princípio parece ser a mesma coisa, é o grau de reconhecimento ou 

valorização que se obtém, relativo a um fato ou pessoa. Nem sempre  a fama se refere a 

um sucesso.  Grandes fracassos também podem  ficar famosos, assim como feitos  que  

em nada recomendam quem os praticou. 

Desejar o sucesso e lutar por ele não é nada fácil. Embora possa não parecer, lutar 

pelo sucesso não é uma coisa feia,  é  essa luta que nos conduz aos melhoramentos que 

nos tornarão pessoas capazes e seguras. 

 Outro requisito essencial para quem quer ter sucesso é a humildade,  pois é ela que 

nos permite observar a realidade, colher informações e transformá-las  a favor de nossos 

propósitos. Os prepotentes, que se acham donos da verdade, são incapazes desse olhar, 

pois pairam acima de tudo. 

Quanto à  busca pela fama,  ela não passa de um intenso desejo de  chamar a atenção 

dos outros, mas se isso acontecer,  o importante é saber usufruir dela como consequência 

natural de um trabalho bem- sucedido. Nesse caso a fama é auto-sustentável o que não 

ocorre quando ela chega sem uma base concreta e a pessoa famosa passa a viver em 

função apenas  da sustentação dessa fama, que passa a ser o seu principal objetivo e não 

o aperfeiçoamento profissional. 

A fama, portanto, ao contrário do sucesso, pode trazer consequências negativas para 

quem a obtém. Outro fator a ser levado em consideração é a reação inesperada que a fama 

e o sucesso podem despertar nas outras pessoas. Da mesma forma que trazem respeito e 

admiração, podem  desencadear a inveja e para lidar com esta, o exercício da humildade 

ainda parece ser a melhor arma. É preciso saber reconhecer, aceitar e trabalhar no sentido 

de neutralizar esse sentimento. Caso seja você a pessoa contaminada pela inveja, aprenda 

a assumir a situação e procure combatê-la da forma mais  consistente possível. Coloque-

se no lugar da pessoa invejada ou coloque-a na condição de modelo a ser seguido. 

Aprenda a reverter a situação. 
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O exercício da humildade nos faz capazes de separar a “pessoa famosa” da “pessoa 

privada”. Deve-se separá-las de uma forma bem nítida, senão acabaremos perdendo 

nossos amigos, nossa referências, enfim, nossas raízes, já que a “pessoa famosa” 

geralmente pertence a outra órbita da nossa vida. 

 Uma das piores consequências da não separação dessas duas pessoas é a solidão ou 

isolamento, pois perdemos nossos  verdadeiros amigos e sobram as relações baseadas  

apenas  nas questões  que envolvem os interesses profissionais. Acabam-se os interesses, 

acabam-se as relações. Resumindo, use a  sua cara e seu corpo como instrumentos  de seu 

trabalho (eles ficarão famosos)  e preserve   seu íntimo e seu coração  como instrumentos  

para a vida. 
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INTRODUÇÃO 

Essa pesquisa tem como objetivo esclarecer como a indústria bélica se encontra nos 

dias atuais, em termos econômicos e tecnológicos e expor o mercado atual e quais os 

conflitos que irão influenciar diretamente no balanço das empresas do setor. 

As relações entre os governos e os fabricantes de armas também será abordado, ja 

que a indústria bélica gera muito dinheiro e reúnes setores tecnológicos de ponta para 

desenvolver seus produtos. 

O assunto é polêmico pois se trata de uma indústria que é acusada de participar da 

morte de pessoas e causar destruição. Porém, a pesquisa tem um caráter exclusivamente 

descritivo para expor os pontos supracitados. 
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CAPÍTULO I - CONTEXTO ATUAL 

1.1 CONFLITOS DO SÉCULO XXI 

O início do século XXI ficou marcado com as imagens veiculadas ao vivo pelas 

emissoras de TV do mundo todo retratando o choque dos aviões contra as duas torres do 

World Trade Center, em 11 de setembro de 2001. O próprio quartel-general do exército 

dos Estados Unidos, o Pentágono, também foi atingido por um desses aviões, levando o 

governo recém-empossado de George W. Bush a declarar a Guerra ao Terror. 

Essa guerra não estava direcionada a um país específico, mas a uma prática de ação 

política pautada em atentados terroristas. Foi ela que fomentou a política bélica do 

governo norte-americano na primeira década do século XXI, levando o país a declarar 

unilateralmente guerras ao Afeganistão e ao Iraque 

No dia 12 de julho de 2006, o mundo presenciou mais um conflito armado, desta vez 

entre o Líbano e Israel. Em uma ação desafiadora o grupo Xiita libanês provocou um 

ataque em Israel, no ataque morreram oito soldados e dois foram presos. Esse ataque teve 

como pretexto testar Ehudo Olmert, primeiro ministro israelense, e ver como ele se 

comportaria em crises militares, devido a sua inexperiência.  

No dia seguinte aos ataques recebidos, Israel, temendo ser bombardeado, teve uma 

ação defensiva frente aos ataques libaneses. Os israelenses atacaram um aeroporto militar, 

esse estando destruído não poderia receber aviões vindos de países que forneciam 

armamentos ao Hezbollah.  

No dia 25 de julho, Israel lançou panfletos sobre o território do Líbano com 

proximidade às áreas do conflito para que os civis se retirassem de suas casas, então Israel 

executou vários ataques simultâneos aéreos, navais e terrestres, com intenção de 

desestruturar as forças do Hezbollah.  

Depois de passados 30 dias consecutivos de conflito armado entre os dois lados, no 

dia 11 de agosto, o conselho de segurança da ONU, propôs alguns dias de discussão para 

encontrar uma solução e colocar um fim no conflito. 

Em forma de votação, 15 membros do conselho de segurança aprovaram a resolução 

1701, elaborada por americanos e franceses, e puseram fim aos ataques por parte do 
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Hezbollah, providenciaram a retirada das tropas de Israel do território libanês, colocaram 

ao longo da fronteira sul do Líbano o grupo de missão de paz da ONU e libertaram os 

soldados israelenses. 

Assim, o Oriente Médio tem sido o palco dos principais conflitos armados 

ultimamente, e não mostra sinais de que irá melhorar. Após a primavera árabe, o caos 

politico foi instalado em alguns países como a Líbia, Egito e na Síria, que está em guerra 

civil desde 2011. 

 

1.1.1 Crise da Crimeia 

Em novembro de 2013 iniciou-se, na Ucrânia, uma onda de protestos em torno do 

parlamento do país, cuja motivação principal era a não assinatura de um tratado de livre-

comércio com a União Europeia. Esse episódio acirrou ainda mais as diferenças entre os 

dois principais grupos políticos ucranianos: os “pró-ocidente” e os mais próximos à 

Rússia. 

A decisão de “adiar” o acordo, tomada pelo governo ucraniano, foi em grande parte 

motivada pela influência russa no país, que não vê com bons olhos a sua aproximação 

com o bloco europeu. Uma significativa parcela da população e grupos políticos 

opositores ficaram bastante descontentes com a postura submissa do governo e iniciaram 

as manifestações que, apesar da renúncia do primeiro-ministro Mykola Azarov em janeiro 

de 2014, parecem ainda estar longe de acabar. 

Com o país polarizado, na região da Crimeia, aonde a maioria da população é russa, 

surgiram grupos separatistas que defendiam a anexação da Crimeia a Rússia. O governo 

ao contrário dessa decisão mandou tropas para a região, que entraram em conflitos 

armados com grupos separatistas. A escalada da violência levou a Rússia a mobilizar 

tropas na fronteira, aumentando a tensão entre União Europeia e Rússia. 

 

1.1.2 Estado Islâmico 

Após as investidas militares americanas para derrubar o grupo terrorista Al-Qaeda, 

um novo grupo surgiu dos fragmentos da organização terrorista, o Estado Islâmico.  
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A guerra civil da Síria levou o país ao caos político. Diversos grupos lutavam contra 

o governo e contra eles mesmos para impor sua ideologia. Entre eles, o Estado Islâmico 

foi o dominante nessa guerra. Após conquistar territórios do Iraque e da Síria, O Estado 

Islâmico proclamou um califado aonde todos os muçulmanos deveriam ajudar a 

desenvolver e conquistar mais territórios. 

O extremismo  religioso e a violência contra não muçulmanos chamou a atenção dos 

países ocidentais. Após as constantes ameaças ao ocidente pelo Estado Islâmico e a 

decapitação de três jornalistas (dois americanos e um britânico) o presidente norte-

americano Barack Obama declarou guerra ao Estado Islâmico e autorizou ataques aéreos 

na região em conjunto com países europeus para enfraquecer e desarticular o grupo 

extremista. 

 

1.1.3 Conflitos na Faixa de Gaza 

A Faixa de Gaza, um pequeno território cercado por Israel, é um território 

históricamente disputado por israelenses e palestinos e conhecida por estar 

constantemente em guerra. 

Em junho de 2014, uma nova escalada de violência teve início na região, com o 

sequestro e assassinato de três jovens judeus na Cisjordânia. O ataque foi atribuído ao 

Hamas, grupo terrorista com base em Gaza. Dias depois um jovem palestino foi morto 

em Jerusalém por extremistas judeus. 

A partir desses episódios, em 8 de julho, as forças israelenses e o Hamas passaram a 

se atacar incessantemente, por meios de foguetes e bombardeios. No dia 17 de julho, 

Israel lançou uma ofensiva terrestre que aumentou o número de mortos. O Hamas 

prometeu vingança e os ataques de ambos os lados se seguiram. 

Após 17 de agosto, após mais de um mês de confrontos, as autoridades médicas de 

Gaza anunciaram que mais de 2000 palestinos haviam sido mortos, e 67 em Israel. 

No dia 26 de agosto, Israel retira suas tropas e cessa os ataques, chegando a um 

acordo com os palestinos e encerram esse conflito. Porém, a instabilidade na região não 

garante mais que alguns anos de paz. 
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1.2 RELAÇÕES ENTRE FABRICANTES DE ARMAS E GOVERNOS 

Os laços entre indústrias de armas e governos do mundo todo são bem fortes. As 

políticas militaristas adotadas pelos países da OTAN (Organização do Tratado do 

Atlântico Norte) e da União Soviética até os anos 90, enriqueceram fabricantes de armas 

ao redor do mundo. O intervencionismo militar no continente africano e asiático por 

ambos os lados aqueceu o mercado para que empresas de material militar crescecem em 

ritmo acelerado e chegarem a firmar os maiores contratos que os governos possuem com 

empresas privadas. 

Após os ataques ao World Trade center em 2001, os Estados Unidos enviou tropas 

ao Iraque, firmando contratos com grandes empresas de armas. Em 2001, o governo 

americano tinha contratos de 46 bilhões de dólares com empresas de defesa, após as 

invasões no Oriente Médio, saltaram para 80 bilhões em 2003 (HARTRUNG, Willian. 

Ties that Bind: Arms Industry Influence in the Bush Administration and Beyond. 

Disponível em http://www.worldpolicy.org/projects/arms/reports/TiesThatBind.html. 

Acesso em: 26 de setembro de 2014) 

A França também possui tropas do Afeganistão, Líbano e em países da África. Para 

manter o exército francês atualizado o governo possui contratos com empresas francesas 

como a SAFRAN, que produz softwares para navegação de submarinos e navios e com o 

grupo THALES que fabrica veículos aéreos não tripulados, sistemas de mísseis 

teleguiados e radares. Os contratos são de 17,6 bilhões de dólares e 18,9 bilhões de dólares 

respectivamente (SAGE, Alexandria. Fact Box: France's military and defense contractors. 

Disponível em http://www.reuters.com/article/2013/04/28/us-france-defence-factbox-

idUSBRE93R01X20130428. Acessado em: 26 de setembro de 2014) 

A movimentação de bilhões de dólares e o interesse em manter uma hegemonia 

militar como o dos Estados Unidos e França, coloca as empresas de material bélico em 

uma posição confortável de relacionamento com governos. 

No Brasil, a volta dos investimento no exército, marinha e aeronáutica reaproximou 

o governo brasileiro das empresas de armas. Após o fim do regime militar brasileiro em 

1985, os investimentos militares caíram, porém, o desenvolvimento do Brasil ao longo 

desses anos o fez voltar a investir em suas forças armadas para ter mais expressão e firmar 

sua imagem de gigante da América do Sul. Em dez anos os gastos militares brasileiros 

http://www.worldpolicy.org/projects/arms/reports/TiesThatBind.html
http://www.reuters.com/article/2013/04/28/us-france-defence-factbox-idUSBRE93R01X20130428
http://www.reuters.com/article/2013/04/28/us-france-defence-factbox-idUSBRE93R01X20130428
http://www.reuters.com/article/2013/04/28/us-france-defence-factbox-idUSBRE93R01X20130428
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cresceram 56%, de acordo com  a UNODA, órgão das Nações Unidas responsável por 

estudar os gastos militares dos países. 

  

2.3 A INDÚSTRIA BRASILEIRA 

Atualmente cinco empresas representam o Brasil no mercado mundial e doméstico 

de armas de fogo. A forjas Taurus S.A, Companhia Brasileira de Cartuchos, Amadeo 

Rossi S.A, E.R Amantino e a IMBEL. 

Essas empresas produzem pistolas, fuzis, munições de variados calibres, escopetas e 

revólveres. Porém, a produção é voltada para o mercado externo, ja que vigora no Brasil 

o estatuto do desarmamento. 

A IMBEL (Indústria de Material Bélico do Brasil) é a única dessas empresas que é 

voltada ao mercado interno e está vinculada ao Ministério da Defesa, criando novas 

tecnologias e produzindo armas para uso do exército brasileiro. Em 2012, a empresa teve 

um lucro de 11,258 milhões de reais, e em 2013 de 42,709 milhões, um aumento de 

379,365% 

 

Fuzil IMBEL AI2 

Nos campos de tecnologia militar mais sofisticada, três empresas tem o mercado. 

Uma delas é a Avibras. É uma companhia brasileira que projeta, desenvolve e fabrica 

produtos e serviços de defesa. Sua escala de produtos abrange artilharia e sistemas de 

defesa aéreos, foguetes e mísseis. A empresa também fabrica veículos armados. A 

Avibras atua também na área do transporte civil. Com uma divisão chamada Tectran 

fabrica equipamentos de telecomunicação, equipamento industrial eletrônico 

(Powertronics), pintura e explosivos automotrizes. Sua sede é em São José dos Campos, 

em São Paulo. 
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A segunda empresa a se destacar é a Helibras, subsidiária da francesa Airbus que 

fabrica helicópteros para uso militar e civil e detém 50% do mercado. Fundada em 1978, 

tem contratos com a força aérea brasileira e com a marinha brasileira. 

A terceira empresa se destaca muito mais pelos seus produtos civis mas também 

produz aviões de combate. A Embraer produz o avião de treinamento e assalto leve Super 

Tucano. Com um custo unitário de 9 a 14 milhões de dólares, mais de 180 foram 

produzidos até o presente momento . O avião pode ser usado para treinamento, ou 

bombardeios e ataques leves. É usado principalmente nas fronteiras brasileiras para 

combater o narcotráfico e para treinamento de pilotos. 

O brasil conta com 99 Super Tucanos em sua força aérea, e entre os compradores 

internacionais estão países das Américas e da África. A Colômbia possui 25 exemplares, 

o Chile 12 e os Estados Unidos fez uma compra de 20 exemplares, no valor de 428 

milhões de dólares.  

O Brasil ainda tem muito o que evoluir. A indústria brasileira ainda não possui 

tecnologia para criar sistemas e armas que consigam competir com a indústria americana 

e russa. Mas com os recursos naturais disponíveis e investimentos na área, o Brasil pode 

ser um significativo produtor no mercado internacional de armamentos. 
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CAPÍTULO II - MERCADO 

2.1 MAIORES PRODUTORES  

Atualmente os países detentores de tecnologias avançadas são os maiores 

exportadores, com os Estados Unidos e Rússia figurando como os maiores exportadores 

do mundo.  

Após a primeira guerra mundial, a Europa estava destruída e os Estados Unidos 

aproveitou a oportunidade para forçar o crescimento de sua indústria. Após alguns anos, 

a segunda guerra mundial se inicia, com a Rússia e os Estados Unidos como as maiores 

forças da guerra. E ao fim da segunda guerra, inicia-se a guerra fria, o que formentou por 

50 anos as indústrias de ambos os países que estavam a todo momento enviando armas 

para países subdesenvolvidos na África, na Ásia e nas Américas. Por isso eles são os 

maiores produtores mundiais até hoje.  

 Nos dias atuais, as fábricas estão a todo o vapor, mesmo sem nenhuma guerra 

mundial ou algum outro conflito grande em andamento. Após a produção, esse material 

é exportado para outros países, muitos deles subdesenvolvidos, que não possuem 

tecnologia nem recursos financeiros para ter uma indústria própria. O gráfico a seguir 

mostrará os números que regem o  mercado mundial de armas de 2009 a 2013: 

Em 2013, os Estados Unidos venderam 26,9 bilhões de dólares em armas ao redor 

do mundo. Detentor das tecnologias mais avançadas, o mercado é sempre acolhedor com 

produtos americanos. 

Entre as empresas mais importantes do setor, podemos destacar a Lockheed Martin 

Corporation, nascida da fusão da Lockheed Corporation, grande fabricante de aviões 



 
 

11 
 
 

militares e da Martin Marietta, atuante no setor nuclear, criava sistema de mísseis e de 

transportes. Essa fusão deu luz a Lockheed Martin em 1995, a mais lucrativa empresa do 

setor de defesa. Em 2012, suas exportações somaram 6,4 bilhões de dólares, porém seu 

grande cliente é o Pentágono, sede do departamento de defesa dos Estados Unidos, com 

o qual a empresa possui contratos no vaor de cerca de 35 bilhões de dólares. 

Os principais produtos da empresa são aviões de combate, como o moderno F-22, 

que possui tecnologia stealth, ou seja, não é identificada por radares, e mísseis que podem 

ser disparados por navios, aviões ou por terra e que custam cerca de 150 milhões de 

dólares a unidade e o bombardeiro B2, que também possui tecnologia stealth e pode 

carregar ogivas nucleares . E aviões de transporte tático, como o C-130 Hércules, 

utilizado por muitas forças aéreas ao redor do mundo 

Também se destaca pelos sistemas de radares e foguetes de propulsão para satélites. 

 

   F-22 Raptor                                                                     Bombardeiro B-2                                                   

 

Outra empresa que se destaca nos contratos com o governo federal dos Estados 

Unidos é a Boeing. A Boeing foi fundada em 15 de julho de 1916  atuando no ramo da 

aviação, e em 1923 ja tinha um avião de combate em produção, o Boeing modelo 15. Já 

fazem mais de 70 anos que a empresa figura entre os maiores contrato com o governo 

federal americano. Em 2011 foram cerca de 21,45 bilhões de dólares em produtos 

vendidos para o governo, principalmente caças, bombardeiros e aviões de vigilância.  
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Entre os produtos mais célebres está o F-15 Eagle, caça de combate usado por forças 

aéreas ao redor do mundo. É um dos caças padrão da aeronáutica americana. Com um 

custo unitário de 28 a 30 milhões de dólares, cerca de 1200 ja foram produzidos desde o 

início de sua produção em 1976. 

O bombardeiro B-52 Stratofortress também é um dos principais produtos da Boeing. 

Com 56 metros de envergadura e 49 metros de comprimento é um dos maiores aviões da 

categoria. É capaz de levar até 32 toneladas de armamentos e custa cerca de 72 milhões 

de dólares. 

Inúmeras outras empresas do setor de defesa tem grandes contratos com o governo 

norte americano. Muitas desconhecidas do público em geral, mas que são tão importantes 

quanto as empresas que fornecem equipamentos pesados como tanques e aviões. A 

Lockheed e a Boeing possuem os dois maiores contratos, dos dez maiores contratos, 9 

são do setor de defesa ou possuem uma divisão destinada a defesa. 

 

2.1.1 INDÚSTRIAS RUSSA 

Se no ocidente os Estados Unidos é o mais poderoso, na parte mais oriental do mundo 

a Rússia é quem merece a atenção. Nos tempos de URSS a indústria bélica soviética era, 

assim como a americana, uma das mais produtivas do mundo. Mesmo após o 

desmantelamento da União Soviética e o enfraquecimento da economia, a indústria bélica 

russa continuou vigorando. 

Hoje a Rússia exporta 28,4% do total mundial. Seus principais clientes são países 

com regimes semelhantes ao seu, da Ásia ou da África, como Ucrânia, China, Angola, 

Cazaquistão entre outros. 

Assim como a indústria americana, a Rússia tem um pontencial tecnológico 

avançadíssimo com produtos sofisticados e com tecnologia de ponta. 

Suas empresas principais são a Sukhoi, fabricante de aviões tanto civis quanto 

militares e a Uralvagonzavod, fabricante de tanques e veículos blindados. 
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A Sukhoi foi fundada em 1939 e em 1959 ja era o maior fornecedor de aviões de 

combate da União Soviética. O Sukhoi SU-30, seu principal caça de combate, ja está 

presente em 10 aeronáuticas do mundo (Vietnam, Venezuela, Uganda, Rússia, Malásia, 

Indonésia, China, Argélia e Angola). Até agora ja foram produzidos 510 unidades do 

avião. 

Na parte terrestre, a empresa que se destaca é a Uralvagonzavod. Localizada na 

fronteira imaginária da Rússia europeia e da Rússia asiática, essa empresa é responsável 

por produzir produtos metalúrgicos, vagões de trem, maquinário agrícola e tanques de 

guerra. 

Fundada sob o regime socialista em 1936 para atender a demanda de equipamento 

industrial soviético, a Uralvagonzavod continua sendo uma das maiores fornecedoras de 

equipamento militares pesados a Rússia e a compradores internacionais. 

Seu principal produto é o tanque de guerra T-90. A série de tanques T começou a ser 

produzida em 1928 (T-18) e se tornou o tanque padrão do exército russo e de outras forças 

armadas ao redor do mundo. Desde então, a proução nunca cessou, e hoje o novo modelo 

T-90 que ocupa as garagens militares de muitos países.  

Com um custo unitário de cerca de 3 milhões de dólares e um custo de manutenção 

baixo, é o preferido de países emergentes que buscam modernizar seus exército. Sua arma 

principal é um canhão de 125 mm que dispara diferentes tipo de munição (perfuradora de 

blindagens, explosivas etc…) com alcançe de 4 kilômetros com a munição guiada a laser. 

E ainda conta com uma metralhadora coaxial calibre 7,62 mm com 250 balas (o tanque 

pode levar 7000) e uma metralhadora calibre 12,7 mm controlada remotamente, sem 

precisar expor membros da tripulação. 

Desde seu lançamento em 2004 mais de 2000 unidades ja foram produzidas. Os 

principais compradores são a própria Rússia, que ja possui cerca de 930 unidades e a 

Índia, que comprou 600 unidades e pretende comprar mais 1000 unidades até 2020. Entre 

outros compradores estão a Árabia Saudita, Grécia e Turcomenistão. 
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Apesar de tanques e aviões serem os produtos pesados mais caros e procurados, um 

dos maiores ícones da indústria não é um caça veloz ou um tanque pesado, é um fuzil de 

assalto usado por forças armadas do mundo inteiro, o fuzil AK-47. 

O fuzil foi desenvolvido pelo general e engenheiro russo Mikhail Kalashnikov em 

1947 (AK-47 é a abreviação de Avtomat Kalashnikova modelo 1947) baseado no fuzil 

alemão Sgt 44, fuzil da segunda guerra que não chegou a ser muito usado pois a guerra 

acabou. Após o projeto ser aprovado pelas forças armadas, começou a ser utilizado em 

larga escala. Seu sucesso se deve a confiabilidade e resistência do fuzil. Ele mantém sua 

eficiência mesmo coberto de areia, lama ou em ambientes com temperaturas extremas, e 

sua facilidade de manuseio o tornou a arma favorita de milícias. 

O baixo custo de manutenção e de compra também foram decisivos na escolha de 

alguns países para compra-los. Um rifle da família AK custa em média 400 dólares no 

mercado. O preço varia de acordo com a região do mundo. 

Após a queda União Soviética, muitos gastos militares foram cortados, causando o 

descarte de milhares de AK-47. Mas muitas delas foram para o mercado negro, sendo 

negociadas por traficantes internacionais de armas, e hoje a arma pode ser encontrada nas 

mãos de crianças em zonas de guerras civis na África, separatistas da Geórgia e traficantes 

de drogas das favelas do Rio de Janeiro. 

A seguir, um gráfico de Phillip Kilicoat, do departamento de economia da 

universidade Oxford mostra a evolução dos preços do fuzil AK-47 ao redor do mundo: 
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Os preços na África são baixos devido as condições econômicas e baixa fiscalização 

de agentes do governo para controlar o fluxo de armas. Ja no resto do mundo, a atenção 

das autoridades no fluxo de armas automáticas é mais rígido portanto os preços são mais 

altos. 

E a seguir um mapa que mostra os países que utilizam o AK-47 ou seus variantes: 

 

O países em vermelho utilizam o AK-47, em laranja são países que operam variantes 

dele, e em rosa são os que operam versões modernizadas do fuzil. 

 

2.2 PRINCIPAIS COMPRADORES 

Em 2012, foram gastos 79 bilhões de dólares em armas, e 30,5% foram para os 

Estados Unidos, dono da maior indústria bélica do mundo. Porém a crise financeira de 

2009 enfraqueceu o mercado de armas no hemisfério norte do planeta. 
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Uma das consequências da crise financeira  dos últimos anos nos países produtores 

de armas da Europa, América do Norte e em outros lugares tem sido reduções nos 

orçamentos militares. A redução resultante na aquisição interna criou uma pressão 

adicional sobre os países produtores de armas para aumentar significativamente a 

participação das exportações no total de sua venda de armas, buscando novos mercados 

de exportação. Enquanto os governos têm apoiado a exportação de armas por sua indústria 

nacional, muitos dos principais fornecedores estão se expandindo suporte de vendas na 

forma de promoção do governo e facilitação das exportações, ou o relaxamento das 

restrições à exportação de armas.  

Outra consequência da redução dos orçamentos militares foi a diminuição notável 

dos fluxos internacionais de armas para os estados na Europa entre 2004-2008 e 2009-13. 

Em contraste, os fluxos para a Ásia e África aumentaram. Ásia e Oceania receberam 

quase metade (47 por cento) de todas as importações de grandes armas em 2009-13, e os 

três maiores receptores de grandes armas eram todos da Ásia: Índia, China e Paquistão. 

Combinados, eles foram responsáveis por 26 por cento de todas as importações. Dois 

países do Oriente Médio voltaram ao topo da lista de destinatários: os Emirados Árabes 

Unidos e Arábia Saudita. 

O gráfico a seguir mostra para onde essas exportações foram de 2009 a 2013: 

O Oriente Médio é o mercado que mais cresce nos últimos anos, provavelmente 

devido aos recentes conflitos. O Brasil não figura entre os maiores importadores e 

exportadores. Os números brasileiros subirão esse ano devido a compra de 36 novos caças 

da em presa sueca SAAB para a força aérea no valor de 5,4 bilhões de dólares. Porém, o 

Brasil é o quarto maior exportador de armas leves e munição, exportando cerca de 356 

milhões de dólares. 
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2.3 PROJEÇÕES DE MERCADO 

As projeções de mercado do setor são baseadas em fatores econômicos e políticos 

das regiões do mundo.  

As variáveis econômicas englobam os orçamentos militares e situação 

macroeconômica em que ele se encontra, pois em épocas de crise os gastos públicos são 

cortados e as despesas militares são as primeiras a serem cortadas. 

A crise econômica que  atingiu o mundo em 2009 enfraqueceu a indústria. As vendas 

na Europa caíram e até mesmo os Estados Unidos cortaram parte de sua verba militar 

(mesmo assim continuaram tendo a maior verba militar do mundo. 

A seguir um gráfico que mostra as dez maiores verbas para equipamento militar do 

mundo em 2013: 

O Brasil figura em décimo segundo lugar com um orçamento de 33,15 bilhões de 

dólares para suas forças armadas, cerca de 1,4% do PIB. 

Atualmente, o ministro da Defesa brasileiro Celso Amorim está tentando conseguir 

a aprovação do governo para que a verba aumente para 2% do PIB, para que o Brasil 

possa acompanhar as potências mundiais e se tornar mais expressivo politicamente no 

mundo. 
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Em países do Oriente Médio, a tendência é aumentar, devido aos conflitos se 

intensificarem na região, países como a Turquia (que possui um dos exércitos mais 

poderosos do mundo) e Arábia Saudita tem gastado mais em equipamentos militares. Os 

gastos militares da Arábia Saudita correspondem a 9% do seu PIB, dos Emirados Árabes  

6,9% e de Israel 6,2%. As instabilidades da região a tornam em um mercado atraente para 

as empresas do setor de defesa fazerem negócios. 

A guerra civil da Líbia e a Revolução da Tunísia são conflitos que influenciaram os 

governos da região do norte da África a investirem em seus exércitos, caso os conflitos 

tomem dimensões maiores, esses países estarão prontos para reagir caso necessário. Na 

África Subsaariana, por conta das condições financeiras dos países as vendas são 

inexpressivas. Muitos países utilizam armamentos ultrapassados da época em que os 

Estados Unidos e a União Soviética enviavam armamentos para serem utilizados para 

serem usados para combater ou para instaurar regimes socialistas, ou recorrem ao tráfico 

internacional de armas. Apenas a África do Sul tem uma indústria bélica forte e investe 

constantemente em seu exército, investindo cerca de 1,1% de seu PIB ou 4,4 billhões de 

dólares. 

Na Ásia central as tensões etnicas também são fatores que impulsionam a venda de 

armas. A Índia é o maior importador de armas da  Ásia, como ja foi visto. A Índia ja 

esteve em conflito com o Paquistão por conta das disputas territoriais envolvendo a 

Caxemira, região que engloba parte da Índia, Paquistão e China. Tanto o Paquistão 

quando a Índia possuem ogivas nucleares, o que chamou a atenção internacional para o 

conflito. Apesar das tensões terem diminuído, ambos os países mantém suas tropas de 

prontidão perto da região para qualquer caso de emergência. 

Na parte mais a leste da Ásia, o Japão, apesar de sanções militares impostas pelos 

Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial mantém seu exército atualizado e forte 

para estabelecer sua soberania na região, e tem com aliado militar a Coreia do Sul, grande 

compradora de armas do mercado internacional. A Coreia do Sul se mantém alerta para 

qualquer tipo de ação militar vinda da Coreia do Norte, país com um regime socialista 

altamente militarista, e que segundo autoridades internacionais, possui tecnologia 

nuclear.  
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A América Latina também representa um mercado atraente. Os gastos militares 

realizados por países da América Latina aumentaram 4,2% em 2012, comparados com o 

ano anterior, de acordo com o relatório do SIPRI, e a tendência é que em 2015 esse 

crescimento fique estável,  em cerca de 2,2%. 

O gasto militar na América Latina aumentou 61%. Entre os latino-americanos, o 

Paraguai lidera a lista dos que mais investiram em armamentos nos últimos anos. De 2012 

para 2013, o país apresentou aumento de 33% em seus gastos, valor que mais do que 

dobrou nos últimos cinco anos. Na sequência vem Honduras, com aumento de 22%, 

seguida por Nicarágua e Colômbia, com 18% e 13%, respectivamente. 

O México ampliou os gastos militares para combater os cartéis internacionais de 

drogas. Algumas dessas organizações, como o Cartel de Sinaloa, também operam na 

América Latina. O Cartel de Sinaloa é liderado pelo traficante internacional de drogas 

foragido Joaquín “El Chapo” Guzmán. 

Tendo em vista esses dados, observamos que a indústria bélica pode desacelerar, mas 

sempre estará no topo da lista de gastos governamentais ao redor do mundo, pois todos 

os países se mantém alertas a qualquer emergência e querem estabelecer sua soberania na 

região. 

Porém, as autoridades internacionais estão atentas a qualquer tipo de corrida 

armamentista e nas intenções de governos autocráticos e militaristas, mas nada suspeito 

foi observado até agora. 
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CAPÍTULO III - NOVAS TECNOLOGIAS 

3.1 A ERA DOS DRONES 

A crescente busca por armas que não colocam a vida de soldados em perigo existe 

desde a segunda guerra mundial, quando os alemão inventaram os mísseis V-2, que foram 

os primeiros mísseis balísticos da história, ou seja, era lançandos como um foguete e 

alcançavam alvos até 350 quilômetros e tinha uma trajetória pré-determinada. Essa arma 

poupava missões que bombardeiros e soldados que certamente iriam sofrer baixas. 

Os veículos aéreos não tripulados (VANT) foram empregados em 1959 pela Força 

Aérea Americana, mas a existência do programa foi mantida em segredo até 1973. 

Apenas em 1994 que as forças armadas americanas começaram a carregar armas nos 

drones, e oficialmente, os Estados Unidos dizem que o primeiro avião não tripulado foi 

empregado em combate durante a invasão americana no Afeganistão em 2001. Os drones 

carregados com armas são reconhecidamente utilizados no Afeganistão e no Iraque pelas 

Forças Armadas dos Estados Unidos e pelas forças internacionais sob o comando da Otan, 

e também foram utilizados na intervenção internacional na Líbia que culminou na queda 

do regime de Muammar Kadafi. 

Contudo, as principais críticas ao emprego de drones advêm  do uso secreto e não 

admitido destas aeronaves. Há registro de ataques no Iêmem, Somália e Paquistão, países 

que não são considerados zona de guerra, o que violaria as leis internacionais 

estabelecidas pela Convenção de Genebra. 

Para pilotar um drone é necessário uma equipe formada por todos profissionais que 

estão envolvidos no seu funcionamento como engenheiros de software, especialsitas em 

armas, engenheiros aeronáuticos e um piloto e dois operadores por drone. 

De acordo com a Associação para Sistemas de Veículos Não Tripulados, a Força 

Aérea americana criou uma carreira específica para pilotos de drones. A formação exige 

curso teórico e treinamento em aeronaves tripuladas e simuladores de voo. 

Anteriormente, apenas pilotos com experiência de campo passavam pelo treinamento. 

O drone envia as informações de seus instrumentos de navegação através de 

transmissões via satélite que são recebidas pela equipe em solo, que a analisam e enviam 
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o comando para o drone. Em missões de ataque, a ordem de dispara um míssil só podem 

ser autorizadas por um oficial que está no local. Assim, a missão de ataque ou de 

reconhecimento é realizada sem que a vida de soldados seja arriscada. 

De acordo com um documento da Força Aérea Americana sobre o plano de uso de 

sistemas de aeronaves não tripuladas entre 2009 e 2047, divulgado em maio de 2009, o 

objetivo final do programa de aviões não tripulados é que as aeronaves tenham tenham 

capacidade de autonomia total, integração integração para formar "enxames" com outros 

aviões e tecnologia hipersônica para desequilibrar o inimigo ao criar efeitos instantâneos 

em todo o espaço aéreo. O objetivo também é capacita-los com a possibilidade de 

reabastecimento em pleno voo, manutenção automatizada, reconhecimento e autonomia 

para disparar contra alvos. 

Porém, as leis internacionais impões que qualquer soldado ou arma  devem cosneguir 

distinguir entre um civil e um combatente. Alguns especialistas em robótica dizem que 

não é possível que isso aconteça em um prazo de 30 anos, mas agências militares e 

empresas que produzem drones dizem que isso será alcançado. 

Devido a confidencialdiade mantida pelos governos sobre a quantidade de drones 

que possuem, é difícil expressar a quantidade correta de drones sendo usados, mas 

segundo estatísticas da entidade europeia especialsita em relações internacionais IISS 

(Instituto Internacional de Estudos Estratégicos) atualmente existem 807 drones em 

operação no mundo, sendo que 679 são dos Estados Unidos. Entre outros proprietários 

de drones está a Índia com 38,  Turquia com 28 e Israel com 26. 

Entre os tipos de drones mais usados esta o MQ-1B Predator, produzido pela gigante 

da indústria bélica General Atomics e com um preço unitário de cerca de 4 milhões de 

dólares.  

Ele começou a ser utilizado em meados de 1995 e vem sendo atualizado até hoje. Seu 

primeiro uso militar foi na invasão americana do Afeganistão em 2001, quando a Força 

Aérea Americana alegou que adquiriu 60 drones do tipo e 20 foram perdidos em ação. 

Desde então sua produção só aumentou, tendo os Estados Unidos como principal 

cliente, com 172 unidades vendidas e 97 do drone MQ-9 Reaper (com preço unitário de 
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16 milhões de dóalres), versão atualizada do Predator. Unidades também foram vendidas 

para Itália, Turquia, Emirados Árabes, Holanda, França e Reino Unido. 

Israel também é um polo tecnológico na área de drones. A Israel Aerospace Industries 

tem um vasto portfolio com 14 drones, entre protótipos e produtos ja em uso no mundo. 

Entre eles o IAI Heron 1. Esse drone é feito para aguentar missões de até 52 horas de voo 

ininterrupto. E pode ser adaptado para carregar mísseis. Sua principal função é monitorar 

a área em que irá vigiar e atuar junto com artilharia em solo fornecendo as coordenadas 

de onde o alvo está. O preço unitário é de 10 milhões de dólares, e entre seus usários estão 

a Índia, como maior comprador, com 50 unidades e o Brasil. Esse drone foi o escolhido 

para equipar e modernizar a Polícia Federal Brasileira e a Força Aérea Brasileira para 

patrulhar fronteiras e monitorar alvos de investigação. O acordo foi de 350 milhões de 

dólares. 

Assim como qualquer equipamento militar, o objetivo dos países é criar uma 

indústria auto suficiente que irá suprir a demanda interna de materiais desse tipo. Estados 

Unidos, Reino Unido, China, Rússia, Paquistão, Índia e Irã ja produzem seus próprios 

drones e exportam para países  que ainda não tem seu próprio programa. 

 

3.1.1 Controvérsias 

As controvérsias envolvendo o uso de drones são inúmeras ja que ainda não há uma 

legislação internacional quanto ao uso de drones. Em 2013 o chefe da ONU, Ban Ki Moon 

pediu a aplicação das leis internacionais quanto ao uso de drones.  

Atualmente, apenas EUA e Israel realizam ações militares com ataques fora de seus 

territórios. Mas o aumento do número de países com a tecnologia de drones traz incertezas 

sobre a segurança do sistema internacional quando mais países adquirirem capacidades 

semelhantes e decidirem agir em outros Estados utilizando drones. Esses ataques 

desafiam conceitos diplomáticos consolidados, como a inviolabilidade do território de um 

país - por terra ou ar. Alguns teóricos defendem que os ataques norte-americanos no 

Iêmen e Paquistão seriam um exemplo de quebra de soberania. 
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A ONG britânica The Bureau of Investigative Journalism, estimam um número 

elevado de civis mortos nos ataques. Segundo o Bureau, desde 2004 apenas no Paquistão 

os EUA realizam 380 ataques (329 deles na administração de Barack Obama), com entre 

2.534 mil e 3.642 mil mortos, dos quais entre 416 e 951 seriam civis. 

 

3.2 GUERRAS CIBERNÉTICAS 

A guerra cibernética, também conhecida por ciberguerra, é uma modalidade de 

guerra onde a conflitualidade não ocorre com armas físicas, mas através da confrontação 

com meios eletrônicos e informáticos no chamado ciberespaço. No seu uso mais comum 

e livre, o termo é usado para designar ataques, represálias ou intrusão ilícita num 

computador ou numa rede. No entanto, uma genuína ciberguerra, situação que, em total 

rigor, até agora nunca ocorreu, implica, de um ponto de vista legal, o enquadramento da 

conflitualidade no âmbito do Direito dos Conflitos Armados ou Direito Internacional 

Humanitário.  

Tais situações poderão surgir ligadas a conflitos políticos, econômicos ou militares 

no mundo real, ou seja, ocorrer ao mesmo tempo de uma conflitualidade física, ou de 

forma totalmente autônoma. Por outro lado, estas ações poderão ter origem diretamente 

em estados, ou, então, ser protagonizadas por atores não estaduais atuando de forma 

autónoma. A possibilidade de ciberguerra resulta da existência de redes de computadores 

essenciais para o funcionamento de um país. Potenciais alvos são as infraestruturas 

críticas, nomeadamente as redes de energia elétrica, de gás e de água, os serviços de 

transportes, os serviços de saúde e financeiros. 

Pelas suas possíveis consequências econômicas e danos que podem provocar ao 

normal funcionamento de um país, os ciberataques são motivo de crescente preocupação 

a nível internacional. Existem exemplos concretos do que poderão ser essas situações. Os 

ciberataques sofridos pela Estônia em 2007, mostraram como uma economia e serviços 

públicos da era digital podem sofrer graves anomalias de funcionamento ou até ficarem 

temporariamente indisponíveis. Por sua vez, na Guerra na Ossétia do Sul em 2008, que 

opôs a Geórgia às forças separatistas ossetas apoiadas pela Rússia, paralelamente às ações 

militares no terreno, os sites governamentais da Geórgia e de várias empresas públicas e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_computadores
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_Internacional_Humanit%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_Internacional_Humanit%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_na_Oss%C3%A9tia_do_Sul_em_2008
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3rgia
http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%BAssia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sites
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privadas foram também alvo de ciberataques, abrindo-se um novo campo de batalha no 

conflito. Num outro plano, os danos sofridos pelo programa nuclear iraniano tornados 

públicos em 2010, devido ao vírus Stuxnet, evidenciaram as múltiplas potencialidades de 

uso de ciberarmas para os meios militares e de segurança.  

Naturalmente que as maiores e mais sofisticadas economias têm uma particular 

preocupação com este assunto, devido à crescente dependência da sua prosperidade face 

à tecnologia digital e às redes informáticas. Todavia, as ações para prevenir e punir 

ciberataques estão longe de obter consenso internacional. Isto ocorre não só pela 

complexidade técnica e jurídica das questões levantadas, como porque o uso de 

ciberarmas pode ser uma opção interessante, de guerra assimétrica, para vários países. 

Uma análise das capacidades ofensivas e defensivas de algumas das principais 

potências militares mundiais foi efetuada recentemente pelos norte-americanos, Richard 

Clarke e Robert Knake. Colocaram um especial ênfase no aspecto das capacidades 

defensivas e das vulnerabilidades, considerando que estas facetas estavam a ser 

subavaliados pelo governo dos EUA. Segundo Clarke e Knake, uma avaliação dessas 

capacidades deve ter em conta três dimensões:  

→ A capacidade ciberofensiva, entendida como a capacidade de efetuar ciberataques a 

outros Estados 

→ A capacidade ciberdefensiva configurada como “a medida da capacidade de adoptar 

ações sob um ataque” ações essas que “irão bloquear ou mitigar esse ataque”;  

→ A ciberdependência medida como “a extensão em que um Estado está ligado e 
assente sobre redes e sistemas que podem ser vulneráveis no caso de um ciberataque. 
Adotando 

Estados Ciberataque Ciberdefesa Ciberdependência Total 

Estados Unidos 8 pontos 1 pontos 2 pontos 11 

Rússia 7 pontos 4 pontos 5 pontos 16 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_nuclear_iraniano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Stuxnet
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China  5 pontos 6 pontos 4 pontos 15 

Irã 4 pontos 3 pontos 5 pontos  12 

Coreia do 
Norte 

2 pontos 7 pontos 9 pontos 18 

 

Clarke e Knake justificam esta hierarquização de cibercapacidades afirmando que a 

China tem uma elevada pontuação na defesa em parte porque tem planos e capacidade 

para desligar as redes do país inteiro do resto do ciberespaço. A China pode limitar a 

utilização do ciberespaço numa crise desligando os utilizadores não essenciais. Já os EUA 

não têm a mesma possibilidade. Por sua vez, a Coreia do Norte tem uma pontuação 

elevada, quer para ciberdefesa, quer para a ciberdependência. Isto occore porque o país 

pode desligar a sua limitada conexão ao ciberespaço ainda de forma mais fácil do que a 

China, não tendo praticamente redes ou sistemas informáticos dependentes de ligações 

ao mundo exterior. 

O Brasil ja sofreu ataques quando nas manifestações de junho de 2013 hackers 

derrubaram sites de órgãos governamentais e de bancos. E de acordo com dados de 

Edward Snowden, um ex analista de dados da Agência de Segurança Nacional dos 

Estados Unidos, em janeiro de 2013 a agência tinha cerca de 2,3 bilhões de dados de 

usuários brasileiros e tinha atividades de espionagem em setores da economia brasileira. 

Esse episódio gerou um conflito diplomático entre o governo americano e brasileiro. 

Empresas dos Estados Unidos foram alvo de ataques chineses em janeiro de 2010, a 

principal delas o Google. Esses ataques estariam relacionados com espionagem de e-mails 

de ativistas que eram contrários ao governo chinês. O Google anunciou que pararia as 

ações na China, atualmente os servidores de Hong Kong recebem os acessos chineses. 

 

3.3 DEFESAS ESPACIAIS 

As preocupações quanto ameaças vindas do espaço vem desde os anos 40, quando os 

nazistas tinham planos de lançar um conjunto de espelhos na órbita da terra  a fim de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/China
http://pt.wikipedia.org/wiki/2010
http://pt.wikipedia.org/wiki/Google
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espionagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/E-mail
http://pt.wikipedia.org/wiki/Google
http://pt.wikipedia.org/wiki/China
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
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direcionar os raios solares para causar danos a estruturas inimigas e pessoas. Mas o plano 

era impossível e nunca foi concretizado. 

O assunto voltou a ter relevância na Guerra Fria quando americanos e soviéticos 

testavam freneticamente novas tecnologias visando conquistar o espaço. Em 1958 os 

Estados Unidos iniciaram testes nucleares em alta altitude com as operações Hardteck. 

Ao todo, 35 ogivas nucleares foram detonadas em altas altitude. Em 9 de julho de 1962 

uma bomba de uma nova bateria de testes detonou a 400 km de altura, causando pane em 

satélites e danos em solo. No Havaí sistemas de telefonia foram afetados e a eletricidade 

de algumas cidades de ilhas havaianas foram cortadas. 

Tais danos entraram em pauta em discussões sobre legislações espaciais, e em janeiro 

de 1967 foi criado o Tratado do Espaço Exterior, assinado pelas potências Estados 

Unidos, União Soviética e Reino Unido. Hoje 102 países ja assinaram o tratado. Uma das 

medidas desse tratado é proibir o uso de armas de destruição em massa no espaço, ou usar 

qualquer corpo celestial como base militar ou para fins militares.  

Os usos de armas de destruição em massa foram proibidos, mas de armas 

convencionais não. O que fez com que os países com meios de produção pesquisassem 

armas convencionais que pudessem ser usadas do espaço. 

A União Soviética lançou o programa Almaz entre 1973 e 1976. O programa 

consistia em três satélites de reconhecimento militar tripulados, e esse satélite possuía 

uma metralhadora Rikhter 23mm que permitia os tripulantes disparar projéteis no espaço. 

Para utilizar a arma era necessário que toda a estação fosse manobrada para alinhar a arma 

ao alvo. Mas era muito perigoso disparar com astronautas a bordo, portanto o teste foi 

realizado remotamente com os astronautas ja em terra. 

Mas a preocupação se voltou as armas terra-espaço. Com o aumento de satélites 

espiões em órbita, armas que pudessem neutralizar satélites começaram a ser 

desenvolvidas. E em setembro de 1985 os Estados Unidos conseguiu realizar a façanha 

de derrubar um satélite americano que estava com defeitos de órbita, usando o míssil 

ASM-135 ASAT disparado de um F-15.  O êxito da missão acelerou a pesquisa de armas 

do tipo. Até o momento, apenas China e Estados Unidos conseguiram abater satélites em 

órbita. Rússia, Índia e Israel tem projetos para obter tais armas.  
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A defesa do espaço aéreo de ameaças vindas do espaço também são parte da defesa 

espacial. Os Estados Unidos tem um centro integrado onde satélites monitoram o espaço 

aéreo e baterias de mísseis estão preparadas para abater qualquer ameaça vinda do espaço, 

incluindo mísseis balísticos vindos de outra nação. Esse centro é o USSTRATCON 

(United States Strategic Command), que está ativo desde 1992.  

A Rússia também tem uma divisão focada somente para isso, que é a Divisão de 

Defesa Aeroespacial Russa, que atua na proteção do espaço aéreo russo de ameaças 

vindas de outros países. Até 2011 essa divisão era conhecida como Forças Espaciais 

Russas, resultado da fusão entre diversas divisões defesa aérea e de todas as divisões de 

defesa espacial russas.  

Assim, novas tecnologias de sistemas de mísseis e mísseis logo estarão a venda para 

nações que se interessam, inaugurando um novo mercado da indústria. 
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CONCLUSÃO 

A indústria bélica movimenta trilhões de dólares todos os anos, sua importância para 

a economia mundial é grande, e devido as guerras e tensões ao redor do mundo, elas 

continuarão a movimentar dinheiro. 

Além de lutar guerras os exércitos também fiscalizam fronteiras, fazem operações 

para proteger o meio ambiente e ajudam em desastres naturais, portanto manter um 

exército atualizado e com equipamentos novos é de suma importância aos países.  

Em um mundo em que ainda existem guerras de grande porte, em que os interesses 

de uma nação ja são o suficiente para começar uma guerra, as projeções de mercado só 

melhoram, e assim as empresas do setor continuarão a ter altos lucros. 
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INTRODUÇÃO 

Os indicadores de fluidez das vias paulistanas indicam agora, às 16h20min, 34 km 

de congestionamento em toda a cidade.  O trânsito mais denso da história da cidade foi 

em 10/06/2009 – 19h, totalizando 293 km de vias congestionadas, equivalente a distância 

da capital paulista até a cidade de Ribeirão Branco (SP), de acordo com o ranking feito 

pelo site “Terra”; as medidas foram retiradas do banco de dados da CET (Companhia de 

Engenharia de Tráfego) em monitoramento da lentidão do trânsito da cidade de São 

Paulo, que cobre aproximadamente 900Km. O que poderia um individuo na cidade de 

São Paulo estar fazendo nesse exato momento? Preso no Trânsito ou trabalhando em algo 

produtivo? Fenômenos como este geram que tipos de impacto em nossa sociedade? 

O trânsito, em seu contexto social, é o fluxo ou movimento simultâneo de veículos, 

pessoas e animais em espaçoscoletivos, ou seja, é por onde se transportam os mesmo de 

um ponto para o outro. Éformado por motoristas, ciclistas, pedestres e fiscais de trânsito, 

tendo cada um seus direitos e deveres a cumprir de acordo com as leis que regem cada 

região. O trânsito se revela cada vez mais complexo quanto maior a cidade que o abriga, 

pois evidencia o intenso movimento das necessidades humanas transposto na necessidade 

e ato de locomoção. 

Numa cidade como São Paulo com aproximadamente doze milhões de habitantes 

como é a capital São Paulo e com um numero impressionante de aproximadamente seis 

milhões de veículos distribuídos em 17.000 km de vias. De acordo com um levantamento 

feito pelo Ibope no início de 2008, 63% dos paulistanos gastam entre 30 minutos e 3 horas 

nos deslocamentos para a escola, universidade ou trabalho, é evidente que os amargos 

congestionamentos são recorrentes e geram para a cidade muito mais que apenas atrasos 

e transtornos sofridos pelos motoristas, o trânsito excessivo gera um volume de perdas 

que chega a R$ 40 bilhões, de acordo com levantamento da Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP); além dos sintomas 

físicosaparentes na população como câncer de pulmão, bronquite, asma e até infarto, e 

sintomas neurológicos como stress e hipertensão, o trânsito também interfere nos serviços 

de emergência, entrega e logística. 

Os estudos que levam a crer que doenças psicossomáticas ligadas a biopsicossocial 

baixam a produtividade de indivíduos que por si só fazem parte de um sistema de 
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produção que movimenta direta e indiretamente a economia, tais como “Repensar a 

Cidade: São Paulo adoece seus habitantes” (27/02/12 – Ana Lúcia da Agência FAPESP); 

“Estudo mostra que viver em cidade grande pode afetar saúde emocional” (Jornal Hoje, 

13/03/2012); “Médicos veem relação entre a vida urbana e distúrbios mentais” (Carta 

Capital, 29/10/2012); associam uma rede de consequências geradas pelo trânsito que vai 

do mal-estar na população, problemas sociais até a limitação do desenvolvimento 

econômico. 

Se um indivíduo sofre as complicações do trânsito tais como os intensos 

congestionamentos, os problemas com o transporte público, os acidentes, os prejuízos 

com o veiculo, as ofensas e irritações por desentendimentos e brigas, os problemas de 

saúde, e as sensações de tédio, desespero, stress, "O estresse não é causado apenas pelo 

trânsito, mas é no trânsito que muita gente extravasa a tensão acumulada", diz Esdras 

Vasconcellos, professor de psicologia da USP, muito provavelmente em algum momento 

essa pessoa apresentará um mal desempenho no seu ambiente profissional, e 

variavelmente pessoas podem ter um acumulo de emoções que as levarão a decadência 

profissional. 

Num momento em que as pessoas passam boa parte do dia no trabalho e no trânsito 

estabelece-se uma relação na qual a pessoa só fica boa parte no trânsito pois tem que ir 

ao trabalho, e se logo isso é uma dependência, uma empresa privada ou órgão público que 

recebe funcionários cansados e estressados não terá um ambiente motivador e 

consequentemente pode se ver abatida com falta de produtividade, problemas internos e 

prejuízos. Muitas vezes a falta de investimento por parte destes com a logística de 

locomoção e a falta de preparação emocional dos funcionários pode ser a causa de todos 

os problemas citados anteriormente, e por isso a preocupação em encontrar as melhores 

soluções para este problema, com um intuito de que o resultado gere um efeito viral 

positivo que melhore as cidades como um todo.  
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CAPÍTULO I - OS PRINCIPAIS PROBLEMAS NO 

TRÂNSITO DE SÃO PAULO 

Estudos realizados pela Universidade de São Paulo, em 2007, mostram que os 

problemas do transito vão além do atraso para o trabalho. Muitos cidadãos que convivem 

rotineiramente com o trânsito caótico, possuem grandes chances e desenvolverem 

diversas doenças como mostra o estudo realizado. 

Foi constatado que as pessoas que passam longas horas ao volante ou mesmo em 

ônibus lotados tendem a apresentar queixas como dores lombares, no pescoço e ombros, 

além de dores de cabeça, nas pernas e pés. Os indivíduos também apresentam perda de 

tempo de repouso, seja pela falta de tempo ocasionada pelo transito, ou pelo 

desenvolvimento de insônia, pelo quadro de stress apresentado pela pessoa, há também o 

prejuízo da audição, pelo fato de a pessoa ficar exposta a altos níveis de ruído. Os 

problemas que são ocasionados pelos ruídos não são apenas da audição, mas entre outros, 

como por exemplo: infarto, que faz 210.000 vítimas por ano.  

Segundo dados do Denatran, a frota de veículos em São Paulo em 2011 era de 7 

milhões de veículos, onde se emplacou 1184 carros por dia. Tais números aumentaram 

ainda mais, e tendem a crescer geometricamente a cada ano. 

Tais causas geram diferentes aspectos no corpo e mente de cada um que é difícil dizer 

especificamente cada um, porém osreflexos deuma vida estressada e agitada por causa do 

trânsito, interfere em tudo ao nosso redor, na vida acadêmica, ou no trabalho, ou até 

mesmoem casa com a família. Estudos mostram que o estresse afeta o motorista em três 

níveis diferentes: afetivo, cognitivo e físico. 

Do ponto de vista afetivo, algumas pessoas ficam angustiadas, têm pânico, medo 

imaginário, tornam-se mais agressivas e têm ataques de fúria; Além disso, o estresse 

acelera os batimentos cardíacos, aumenta a pressão sanguínea e o suor, além de contribuir 

para dores de barriga, de cabeça, no pescoço e nas pernas. Do ponto de vista cognitivo, a 

situação de confinamento contribui para desenvolver um medo que já existe na pessoa, 

conhecido ou não. Outras pessoas têm dificuldades para raciocinar e para fazer cálculos 

elementares e suas capacidades cognitivas parecem declinar enquanto estão dirigindo. 
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Segundo ortopedistas, o aparente conforto dos automóveis pode ser bem mais 

prejudicial do que pensávamos. Ficar sentado por mais de uma hora é o suficiente para 

desencadear dores lombares e cervicais e ate mesmo um micro trauma desenvolvendo um 

problema crônico. Por isso, durante o trajeto, se orienta esticar os braços, como se 

estivesse se espreguiçando, Dizem os especialistas do Instituto de Ortopedia de São Paulo 

(IOT). 

Quando estamos em um congestionamento, não faltam casos e motivos para que o 

estresse e a dor de cabeça aparecem. A ansiedade por não querer chegar atrasado ao 

compromisso, raiva por ter de pegar trânsito mais uma vez, poluição e barulho 

potencializam as crises de enxaqueca e de dores de cabeça que com certeza iram afetar o 

desempenho de qualquer um em seu trabalho seja qual for a profissão. Sem contar com a 

poluição que associada à baixa umidade de algumas cidades, São Paulo por exemplo leva 

a irritação e inflamação das mucosas respiratórias e as pessoas já portadoras de doenças 

respiratórias crônicas como asma, bronquite e rinite. 

É importante que hoje, jovens e crianças tenham orientações nas escolas e de suas 

famílias para no futuro terem uma educação boa no transito. Incentivar o uso de 

transportes públicos e alternativas viáveis para melhorar o congestionamento e o estresse 

gerado por este problema que está presente hoje em quase todas as cidades do mundo.    

 

1.1 IMPACTOS DO TRANSITO NA VIDA PARTICULAR 

Segundo pesquisas da doutora em psicologia de trânsito e diretora do Departamento 

de Psicologia da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Raquel Almqvist. É 

possível identificar dois tipos de estresse: o físico e o psicológico. O físico é a exaustão 

do organismo por alguma atividade, seja um excesso na malhação. Já o psicológico é o 

“esforço do corpo humano para enfrentar situações conflitantes”. E é exatamente esse 

último tipo de estresse que preocupa estudiosos do trânsito. 

Mas a relação do estresse com o trânsito é muito orgânica. Atualmente, não é 

possível, segundo a psicóloga, dizer que o motorista sob estresse causa o caos no trânsito 

ou se o condutor fica estressado por causa do caos no trânsito. As duas coisas acontecem 

simultaneamente e se realimentam. O motorista pode chega estressado no trânsito, que o 

deixa mais ansioso e irritado, e assim cria-se um ciclo. 
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Ela diz que o trânsito contribui para o aumento do estresse. O motorista não tem 

opção. Não tem como fugir do trânsito. Então, o que ele pode fazer é se adaptar à situação. 

Se um trajeto ele levava meia hora para cumprir, e hoje ele gasta uma hora, é preciso que 

ele saia então uma hora antes do compromisso. Isso pode evitar uma situação de stress. 

Ou buscar uma rota alternativa 

A doutora ainda disse que estatísticas estudadas pela Abramet revelam que o homem 

é, geralmente, mais afetado pelo stress e demonstra mais sinais desse desequilíbrio, como 

agressividade, falta de atenção, ansiedade, também no trânsito. Para aliviar o estresse, a 

doutora recomenda atividades físicas, que são capazes de causar uma sensação de 

relaxamento psicológico, mesmo que o exercício exija muito do corpo. 

Não apenas os sintomas físicos e psicológicos são uma ameaça ao corpo de cada um, 

mas também o som que cada um está sujeito, ao ficar parado por horas no trânsito, 

Qualquer som acima dos 55 decibéis é interpretado pelo organismo como uma agressão. 

Para preparar sua defesa, o cérebro ordena que as supra-renais, glândulas localizadas 

acima dos rins, liberem boas doses de cortisol e adrenalina, os hormônios do stress. Além 

dos óbvios distúrbios auditivos, esse é o gatilho para uma série de reações: 

 

 Órgãos genitais: passam a receber menos sangue. O homem fica com dificuldade de 

ereção e a mulher pode perder o desejo sexual. 

 Cérebro: a pressão intracraniana sobe e a cabeça dói. A concentração e a memória 

ficam prejudicadas pela ação dos hormônios do stress, que ainda levam a uma sensação 

de exaustão, gerando agressividade. 

 Músculos: se contraem ao máximo e começam a liberar na corrente sangüínea uma 

série de substâncias inflamatórias. 

 Pulmões: a respiração acelera e esses órgãos passam a funcionar a toda velocidade. 

Com o tempo, a sensação de cansaço é inevitável. 

 Coração: começa a bater rapidamente e de maneira descompassada. Os vasos 

sangüíneos se contraem e a pressão arterial sobe. O risco de infarto e derrame cresce. 

 Sistema digestivo: o estômago passa a fabricar suco gástrico além da conta, o que pode 

levar à gastrite e à úlcera. Já o intestino praticamente trava. O resultado é a prisão de 

ventre. 
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Além de produzir mais doentes, o que já é um problema gravíssimo, o trânsito 

também tem impacto nos custos de saúde que são repassados ao consumidor final. A 

lógica é a seguinte: mais doentes elevam a demanda por contratação de profissionais 

médicos, enfermeiros e demais especialistas; crescem os custos com o serviços e 

medicamentos; aumenta a ocupação de leitos hospitalares. Esse ciclo inflaciona os valores 

de seguros e planos de saúde, atingindo o Sistema Único de Saúde (SUS) e a rede 

particular. Prejudicadas pelas doenças, pessoas treinadas se afastam ou passam a produzir 

menos, gerando ainda mais custos. 

Foi realizada uma pesquisa com profissionais de todo o mundo e foram encontrados 

sete pontos principais causadores de stress no deslocamento diário até o trabalhoque 

afetam a produtividade e satisfação das organizações e dos  funcionários. 

No topo da lista figura a “condução indevida e perigosa”. No entanto a “agressividade 

no trânsito”, “o uso indevido do celular” e “a falta de informação sobre o trajeto de 

viagem” aparecem entre os principais fatores causadores de estresse. 

O tempo médio do trajeto casa-trabalho num único sentido é de 29 minutos, mas 23% 

dos trabalhadores de todo o mundo demoram 45 minutos em cada sentido. Ainda assim, 

o tempo gasto é considerado menos problemático do que as experiências vividas no 

percurso. 

A falta de informação sobre interrupções de serviços, engarrafamentos, problemas 

nas ruas (buracos, inundações, greves etc.) também influencia no estado de humor e na 

produtividade para o trabalho. A utilização de celulares de forma inapropriada seja para 

falar ou ouvir músicas em alto volume, irrita quem está por perto. Há ainda o 

comportamento grosseiro de algumas pessoas que nos levam a começarmos o dia da pior 

forma. 

Os danos causados pelo desaparecimento gradual dessas células nervosas vão de 

pequenos lapsos de memória até doenças degenerativas, como os males de Alzheimer e 

Parkinson. O estresse, claro, em princípio não existe para nos atacar — ao contrário, seria 

uma reação de defesa do organismo diante de um perigo iminente, despejando substâncias 

que preparam o corpo para fugir ou lutar. E nem precisa ser uma ameaça tão aterrorizante 

quanto a que enfrentava o homem primitivo diante de um animal selvagem 
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Pequenos sustos no dia-a-dia ou viver com a cabeça mergulhada em problemas 

podem disparar a mesma cascata hormonal. E, se isso se torna frequente. A ameaça do 

estresse é tão séria que os pesquisadores alertam: tem mais chances de preservar seus 

neurônios quem consegue levar uma vida sem grandes sobressaltos. Até parece um 

contrassenso, mas o cortisol, hormônio que o corpo secreta em situações estressantes, é 

capaz de funcionar como um potente anti-inflamatório. Em altas doses, esse hormônio 

aciona uma proteína chamada fator de transcrição kappa B no interior das células 

cerebrais. Essa substância, por sua vez, ativa três genes responsáveis pela produção de 

proteínas associadas à inflamação, que também podem levá-las à morte por cansaço. 

Quando as tensões acumuladas ultrapassam o limite do suportável, o corpo acusa o 

golpe, assim como a mente. "O medo e a ansiedade tiram de cena o pensamento lógico e 

podem levar o indivíduo a imaginar situações de pânico" 

Pensando nesses fatores vemos que locais e horários de trabalho flexíveis são 

indispensáveis, pois além de diminuírem o estresse e as tensões, favorecem a 

produtividade e a motivação dos profissionais. A possibilidade de trabalhar próximo de 

casa e se locomover fora dos horários de pico são, muitas vezes, a maneira mais prática 

de evitar este tipo de estresse e assim ter uma jornada de trabalho menos estressante e 

mais produtiva. 

 

1.2 IMPACTOS DO TRÂNSITO NA ECONOMIA DO PAÍS 

Segundo pesquisa apresentada pelo site Brasil econômico, o trânsito em São Paulo 

gera a perda de cerca de R$ 40 bilhões com o transito.  

A pesquisa feita pela FGV, em 2013, nos mostra que o trânsito de São Paulo chega a 

ser mais caótico que o da ilha de Manhattan, em Nova York, mesmo esta última tendo 

cinco vezes a densidade de veículos da capital financeira brasileira. Entre 2002 e 2012, a 

frota de automóveis cresceu 47%, enquanto a população da cidade aumentou em 8%. 

Com isso, o número de automóveis por habitante saiu de 0,30 para 0,42 no período, sendo 

que o índice nacional atualmente é de 0,22. 

O prejuízo causado pelo trânsito já aponta 1% do PIB brasileiro.  Tal valor mostra 

que a pessoa deixa de ganhar R$3,6 mil, ou gastou apenas por ficar parado no transito da 
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cidade. O Estudo apresenta três tópicos onde fica evidente o tamanho da perda de cada 

setor. 

Cargas: Na conta do prejuízo também entra o chamado custo São Paulo, para a 

indústria e o comércio - e consequentemente para toda a economia. O estudo mostra que 

cada caminhão que passa pelo Município precisa de R$ 28 a mais para rodar por causa 

do trânsito.  

Somando todos os caminhões que circulam anualmente na cidade, o gasto que os 

caminhoneiros e empresários têm é de R$ 4 bilhões - valor repassado às mercadorias 

consumidas na cidade.  

Subestimado. Na primeira vez que a FGV fez esse estudo, em 2002, o prejuízo 

coletivo foi estimado em R$ 10 bilhões. Ou seja, em dez anos, a falta de prioridade para 

o transporte público fez o custo de o trânsito ser multiplicado por quatro.  

O custo real, entretanto, pode ser bem maior. Isso porque a conta usa dados do 

trânsito feitos pela CET, que são questionados por não incluir a cidade toda. E não leva 

em consideração que o dinheiro que São Paulo deixou de ganhar poderia ter sido 

investido, o que traria maior retorno. 

Desde o ano passado, tem sido debatida entre gestores públicos em diversos eventos 

e reuniões a questão da transformação das cidades em cidades inteligentes. Quatro focos 

de melhorias que têm potencial para provocar impactos significativos no bem-estar da 

população, são os pontos que devem ser mais estudados.  

Os quatro pontos mais comuns encontrados nas cidades brasileiras de grande porte 

são a redução dos congestionamentos e melhoria dos sistemas de transporte públicos, a 

melhoria na segurança pública, com redução dos índices de criminalidade, a melhoria nos 

serviços de saúde e educação, e melhores facilidades e funcionalidades na 

disponibilização dos serviços públicos aos cidadãos.  

Entretanto, muitas vezes debatem-se estas questões minimizando-se seus impactos 

econômicos, que são enormes, por exemplo, um trânsito congestionado afeta 

negativamente a economia, enquanto um trânsito que flui com rapidez, apoiado por um 

eficiente sistema de transporte público, aumenta significativamente a produtividade e 

funciona como um polo de atração para criação de novos negócios.  
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Isso é particularmente aplicável para as cidades que vão sediar a Copa do Mundo de 

2014, que vão vivenciar fluxos de tráfego anormais durante os jogos, mas que podem ter 

nos turistas fontes de novos negócios e receitas. 

O trânsito, cada vez mais congestionado nas grandes e, até mesmo, nas médias 

cidades brasileiras, é um ponto que aparece com destaque nos debates. Um trânsito que 

flui adequadamente e um eficiente serviço de transporte público de massa têm influencia 

significativa na economia. 

Este lado econômico passa despercebido, mas um trânsito eficiente permite 

deslocamento mais rápido dos funcionários para seus locais de trabalho, aumentando a 

sua produtividade, bem como diminui sensivelmente os custos das operações logísticas. 

Como resultante, temos melhoria na qualidade de vida da população, uma maior 

produtividade econômica e menos poluição.  

Para dar uma ideia de como os congestionamentos têm um custo muito alto para a 

economia, algumas estimativas apontam que eles chegam a custar 4% do PIB da cidade 

em Manila (Filipinas), 2,6% na Cidade do México e 2,4% em São Paulo. Nos Estados 

Unidos, os dados indicam que o tempo desperdiçado em congestionamentos chega a 4,2 

bilhões de horas, com uma perda econômica em produtividade de cerca de U$ 87 bilhões.  

O trânsito acarreta também outros custos impactantes, quando se estima que 

acontecem, por ano, em todo o mundo, cerca de 50 milhões de acidentes nas estradas com 

uma perda em vidas humanas ultrapassando a 1,2 milhão de pessoas. Com o crescimento 

econômico dos países, a situação tende a piorar. São Paulo, por exemplo, emplaca cerca 

de 1.000 novos veículos por dia. Em algumas cidades da Índia, como Mumbai, Delhi e 

Bangalore, o trânsito cresce quatro vezes mais rápido que a população. 

Por outro lado, um trânsito mais eficiente tem impacto positivo na economia dos 

países e das cidades. Um recente estudo efetuado no Reino Unido mostrou que uma 

redução de 5% no tempo das viagens nas estradas poderia se traduzir em uma redução de 

custos de 2,5 bilhões de libras ou perto de 0,2% do PIB.   

Outros pontos também têm impactos significativos na economia. Uma cidade 

considerada segura atrai o turismo e a criação de novos empreendimentos. Um sistema 

educacional adequado atrai trabalhadores com maior habilidade, ampliando a 

oportunidade de criação de novos negócios de maior valor agregado. Por outro lado, 
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alguns estudos demonstram claramente que cidades consideradas inseguras não atraem 

investimentos estrangeiros e desestimulam a criação de negócios “skill-intensive”, que 

são os mais atrativos economicamente. 

Portanto, dar os passos na direção de se tornar uma cidade inteligente passa por 

compreender que os problemas atuais podem ser –eles mesmos– impeditivos do 

crescimento econômico, criando um círculo vicioso. A criação de uma cidade inteligente 

obriga a gestão pública a ter uma perspectiva integrada dos principais sistemas que 

compõem uma cidade, como trânsito, segurança pública, saúde e educação.   

Um trânsito eficiente e mais seguro não apenas reduz o congestionamento, mas 

melhora a saúde da população pela redução da emissão de dióxido de carbono e diminui 

o número de acidentes. Isto implica em uma maior produtividade da economia e abre 

oportunidades para criação de novos negócios, como no setor de entretenimento. Já vimos 

dados que mostram que, em algumas cidades, a redução dos congestionamentos implicou 

em um aumento nas vendas do comércio.  

Um grande aliado neste processo de transformação para uma cidade inteligente é a 

tecnologia, cada vez mais ubíqua. Uma cidade instrumentada e conectada, que obtém e 

analisa dados do seu dia a dia, como fluxo de veículos, identificação dos pontos de maior 

criminalidade, situação de utilização dos leitos hospitalares etc., agindo diretamente na 

correção dos problemas, ou melhor, agindo preventivamente para evitar que tais 

problemas ocorram–, é sim, uma cidade inteligente. 
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1.3 COMO LIDAR COM TAIS PROBLEMAS 

Hoje, as formas mais utilizadas para passar o tempo no trânsito são jogos no celular, 

cursos de idiomas e áudio livros. São Paulo é a cidade com os maiores picos de 

engarrafamento do país, com 230 km. Porém a melhor forma de combater esse estresse é 

cuidar do corpo, e não do carro. Quanto melhor é o condicionamento físico, menores são 

os efeitos do estresse. Abaixo estão algumas dicas para que o indivíduo possa se manter 

mais calmo no trânsito e não perder a cabeça em um congestionamento: 

 - Procure caminhos alternativos, evitando avenidas grandes e de trânsito 

intenso. 

 - Depois de uma discussão no trabalho ou em casa, não saia logo. Acalme-

se antes de pegar o volante. 

 - Tente ouvir música calma e relaxante, em volume condizente e 

confortável. 

 - Modere nos noticiários do rádio. Começar o dia bombardeado por 

notícias alarmantes sobre corrupção e desvios de verbas é meio caminho andado 

para piorar seu estado de espírito. 

 - Deixe a janela um pouco aberta, mesmo com ar-condicionado ligado. 

 - Conte até dez antes de responder a insultos e fazer gestos obscenos. 

 - Faça exercícios respiratórios, inspirando e expirando lentamente. 

 - Aproveite o trânsito parado para planejar seu fim de semana ou suas 

férias. 

 - Evite pisar fixamente na embreagem e faça exercícios com os pés. 

Segundo ortopedistas, o aparente conforto dos automóveis pode ser bem mais 

prejudicial do que pensávamos. Ficar sentado por mais de uma hora é o suficiente para 

desencadear dores lombares e cervicais e ate mesmo um micro trauma desenvolvendo um 

problema crônico. Por isso, durante o trajeto, se orienta esticar os braços, como se 

estivesse se espreguiçando, Dizem os especialistas do Instituto de Ortopedia de São Paulo 

(IOT). 

Os barulhos sonoros também afetam negativamente o corpo e a mente dos moradores 

de São Paulo, no Brasil, pois, segundo a Associação Brasileira para a Qualidade Acústica 

(ProAcustica), em hora de ponta na Avenida Paulista, os ruídos chegam a atingir os 90 
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decibéis. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o valor máximo ideal 

é de 55 decibéis, de modo a evitar problemas de saúde, como perda de audição, stress, 

insónias, irritabilidade, fadiga, pressão alta e problemas cardíacos. 

Portanto alguns pontos importantes são citados a seguir, para que os problemas com 

o trânsito sejam solucionados da melhor maneira possível para cada imdivíduo. 

 

Em horas de ponta, evite áreas conhecidas de tráfego elevado. Se possível, faça o 

caminho por estradas alternativas menos viajadas, pois, mesmo que a distância possa ser 

um pouco maior, provavelmente levará menos tempo a chegar ao destino. 

Ouça música calma enquanto está no carro. Evite escutar conversas na rádio ou 

música demasiado acelerada quando se encontra preso no trânsito. Isso contribuirá para 

que se sinta calmo e relaxado. 

Aplique óleos de aromaterapia no interior do pulso, de modo aexperienciar os efeitos 

calmantes do perfume. Algumas das fragrâncias aconselhadas são lavanda, baunilha e 

hortelã. Utilizar um difusor de aromaterapia no seu carro também é uma boa opção e 

talvez mais prática. 

Mantenha a temperatura dentro do carro confortável. O sobreaquecimento eleva os 

níveis de stress. Mantenha o clima ameno e as janelas um pouco abertas para entrar ar 

fresco, que é calmante. 

Use sapatos e roupas confortáveis durante a condução e, se necessário, opte por uma 

almofada no assento ou no encosto do seu banco, de modo a que se sinta confortável. 

Durante os congestionamentos, tenha à mão petiscos (por exemplo, nozes ou frutas) 

e água ou sumo, para que se mantenha distraído do trânsito. Se tiver que conduzir durante 

as refeições principais, a fome pode aumentar os níveis de stress, por isso, é importante 

manter-se nutrido. 

Esta questão em torno da tensão desencadeada pelo trânsito tem levado muitos 

moradores de São Paulo a recorrem a tratamentos em SPA’s, devido aos inúmeros 

benefícios proporcionados pelas massagens, hidroterapias ou outras técnicas específicas 

que tratam diretamente os pontos afetados. 
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Especialistas nestas técnicas afirmam que estas trazem melhorias a nível do sono, 

tratamento de dores crónicas, redução do stress, estímulo da circulação sanguínea, 

tranquilidade, equilíbrio mental, entre outros.  
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CAPÍTULO II - O DESENVOLVIMENTO DO TRANSITO 

AO LONGO DOS ANOS 

Como aponta a pesquisa feita pela Universidade de São Paulo a vida nas grandes 

cidades lentamente transforma pessoas saudáveis em doentes crônicos, onde um dos 

maiores vilões da saúde é a poluição, gerada em grande parte pela frota de veículos 

exagerada e pelo transporte público deficiente. Segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), todos os anos, cerca de 6 milhões de pessoas no mundo perdem suas vidas por 

causa da poluição do ar. 

Os pesquisadores estudam os efeitos da falta de mobilidade urbana sobre a saúde há 

pelo menos 15 anos. Neste período, constatou que outros milhares de pessoas 

desenvolvem doenças crônicas degenerativas causadas pelo estilo de vida nas metrópoles 

que matam em longo prazo ou debilitam a saúde, deixando uma multidão de indivíduos 

produtivos incapazes de desenvolverem suas atividades. 

A pesquisa aponta que até 2050, a poluição do ar será a principal causa das mortes 

prematuras por câncer de pulmão em nível global, afirma uma equipe de especialistas da 

Universidade de São Paulo (USP). Países em desenvolvimento são apontados como os 

mais vulneráveis a este mal. 

Cidades da China, Índia, Indonésia e Brasil possuem níveis de poluição muito altos, 

mas há outras que não medem e não informam a poluição do ar, que pode ser maior. 

Vários estudos mostram que os corredores de trânsito são as chaminés das cidades 

modernas. Segundo a pesquisa, entre 70% e 90% dos poluentes do ar são produzidos 

pelos veículos. A poluição ambiental é de duas a três vezes maiores na cidade. Você fica 

muito tempo imerso no pior cenário, analisa. 

A pesquisa confirma a relação entre o tráfego urbano e o adoecimento da população. 

Segundo ele, apesar de nas grandes cidades a expectativa de vida ser maior do que em 

áreas rurais, onde há menor acesso a tratamentos de saúde, nos centros maiores o índice 

de doenças crônicas degenerativas e enfermidades psíquicas são muito superiores. 

Em todo o mundo, 8% dos casos fatais de câncer de pulmão estão relacionados à 

poluição do ar. A inalação contínua de nano partículas e gases tóxicos podem causar outra 

série de problemas de saúde, que vão desde o aparecimento ou agravamento de doenças 
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respiratórias, até problemas cardíacos, aumento da pressão arterial, diminuição da 

produção de lágrima, maior coagulação sanguínea, depressão, esquizofrenia e problemas 

reprodutivos. 

A poluição do ar gera em pequena escala os mesmos efeitos que o cigarro causa de 

forma mais individual e rápida. Só na região metropolitana paulista, cerca de 4 mil 

pessoas morrem todos os anos por problemas atribuídos à poluição do ar. 

 

2.1 AÇÕES TOMADAS  PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

Este trecho a seguir foi retirado do site 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/revista.php, onde o governo aponta as 

melhoras das obras que vieram a ser feitas ao longo do tempo, e também como tais obras 

desafogam o fluxo de caminhões nas principais avenidas da cidade, ajudando a melhorar 

o transito e a qualidade de vida da população. 

Caminhos para o desenvolvimento: a rede de estradas de São Paulo, que já é amelhor 

do Brasil, foi modernizada e ampliada. Basta lembrar que 12 mil quilômetros deestradas 

vicinais foram refeitos.E há dezenas de obras importantes concluídas e em andamento em 

todas as regiõesdo Estado, como a duplicação da Rodovia Bauru-Marília; a ligação Dutra-

Carvalho Pinto, São Paulo é o futuro melhor para todos 

em São José dos Campos; a Avenida Jacu-Pêssego, ligando Guarulhos e a cidade de 

SãoPaulo a Mauá, na região do Grande ABC; a duplicação da Assis-Maracaí; a 

duplicação dotrecho urbano da SP-463, em Araçatuba; a construção de viadutos e da pista 

marginalna Anhanguera entre Campinas e Americana; a duplicação da Euclides da Cunha 

em Rio Preto; e a Nova Marginal do Tietê. 

O programa de concessões rodoviárias mais eficientes do Brasil, que consolidou as 

estradas de São Paulo como as melhores, mais bem sinalizadas e seguras do país, também 

receberam inovações. As empresas que venceram as licitações da nova fase tiveram de 

assumir compromissos que viraram benefícios para todos. Agora, vence a concessão a 

empresa que oferecer a menor tarifa de pedágio, além de pagar uma quantia fixa ao 

Estado, uma outorga que o governo aplica em programas viários. As concessionárias 

também são obrigadas a fazer a manutenção de vicinais ao redordas estradas concedidas. 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/revista.php
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E os resultados já apareceram. O pedágio na Rodovia AyrtonSenna, por exemplo, foi 

reduzido em 40,74%, garantindo a qualidade da estrada, segurançaao motorista e uma 

tarifa mais justa. 

Alívio no trânsito: um plano de expansão de longo alcance deu início à maior 

ampliação, modernização e reforma já realizada no transporte urbano sobre trilhos 

daregião metropolitana de São Paulo. A rede de trens e metrô está sendo quadruplicada, 

com qualidade de metrô e redução no tempo das viagens. As novas composições têm itens 

de conforto e segurança de última geração, como ar-condicionado e câmaras de vigilância 

interna. Um sistema de sinalização, com tecnologia de ponta, controla a velocidade e a 

distância entre as composições. Tudo isso é inovação! Nas novas estações, os trens 

contam com sistema de portas de embarque inédito, que proporciona mais segurança ao 

usuário. Também avançou, e continua avançando, o transporte nos corredores 

metropolitanos. Em São Paulo, o Corredor Diadema - São Paulo (Morumbi/Berrini) 

ganhou uma extensão: o Corredor ABD (São Mateus-Jabaquara). No interior, na região 

metropolitanade Campinas, o governo investe no Corredor Metropolitano Noroeste, que 

abrange Campinas, 

Hortolândia e Monte Mor. Todo o conjunto de obras de transportes na Grande São 

Paulo – do Rodoanel à Nova Marginal, passando pela expansão de trens urbanos e metrô 

– trouxe uma melhora sem precedentes ao trânsito da capital.  

Reorganizado e renovado, ele agora tem maior fluidez representa um importante 

ganho ambiental. Melhorou a qualidade do ar em São Paulo 

desde que milhares de veículos deixaram de circular diariamente dentro da cidade. Ao 

mesmo tempo, o governo estadual executou o maior programa de modernização e 

expansão do metrô e dos trens urbanos da história, trazendo um salto de quantidade e 

qualidade ao transporte coletivo da Grande São Paulo. O Trecho Sul do Rodoanel Mário 

Covas, inaugurado no começo de 2010, contribuiu muito para a diminuição do 

movimento de caminhões que congestionam as vias marginais dos Rios Tietê e Pinheiros 

e a Avenida dos Bandeirantes. Quem mora no interior agora chega mais rápido a Santos 

e a todo o litoral paulista. 

O Rodoanel começou a ser construído há 14 anos. Quando estiver totalmente 

concluído, terá 176 km de extensão e vai interligar as principais rodovias do estado. Dos 

quatro trechos, somente dois estão prontos - o Oeste e o Sul. Quando o Rodoanel foi 
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idealizado, um dos principais objetivos era permitir um transporte de cargas mais rápido 

entre o interior de São Paulo - produtor - e o litoral do estado, onde a mercadoria é 

embarcada, tirando, assim, os caminhões de dentro da capital e, consequentemente, 

melhorando o trânsito. 

Segundo a pesquisa feita pela Rede Globo, com o presidente da Desenvolvimento 

Rodoviário (Dersa), Laurence Casagrande, a confluência de tráfego num sentido único 

acaba prejudicando a fluidez do Rodoanel. “Existe hoje uma oferta que precisa ser suprida 

pela demanda e existe também uma questão de ganho de eficiência que o sistema de 

transporte precisa ter no estado de São Paulo. Hoje o Rodoanel não funciona como um 

anel, ele tem um formato em 'L' e a asa Leste dele é suprida pela Avenida Jacu Pêssego. 

Então, ele funciona como uma ferradura. Isso faz com que os caminhões que vêm para 

São Paulo pela Rodovia dos Bandeirantes, pela Castello Branco, com destino à Fernão 

Dias e Dutra, por conta das restrições impostas na Marginal Tietê, têm o mesmo sentido 

de tráfego que os caminhões que seguem sentido Porto de Santos. Ou seja: quem vai para 

a região noroeste, norte ou leste do estado, com o mesmo cruzamento da região sul.” 

Segundo o presidente da Dersa, as obras nos trechos Leste e Norte devem terminar 

em março de 2016. “O fechamento do anel está previsto para março de 2016 e aí vamos 

ter uma folga, uma oferta maior e corrigiremos este afunilamento do tráfego em sentido 

único que tem no Rodoanel”. 

A Dersa afirma que o projeto do Rodoanel, idealizado há 20 anos, ainda é atual e 

capaz de suprir a demanda. “O Rodoanel é um anel rodoviário e não um anel viário. O 

projeto dele ainda é bastante atual, ele privilegia o uso rodoviário da via e faz com que a 

infraestrutura tenha uma sobrevida além da normal. Ele é uma rodovia fechada que não 

valoriza a urbanização, porque você só o acessa pelas rodovias que o cortam. Ele é uma 

rodovia com pedágios, e deve ser assim para que o motorista não troque o trânsito urbano 

pelo Rodoanel. Ele serve para organizar o trânsito rodoviário de passagem pela capital. 

A via permite sua ampliação e que ganhe novas pistas de rolagem aumentando 

continuamente sua capacidade. A via tem um limite de saturação, mas entendemos que 

este limite vai atender a demanda até por volta da década de 2030”, explicou Casagrande. 

Deixando de lado o tráfego de caminhões, que melhoraram muito o transito de São 

Paulo, outro problema que se via sem solução eram os ônibus, que disputam seu espaço 
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palmo a palmo com os carros e motos que lotam as faixas exclusivas e/ou preferencias, 

que deles é por direito.  

Logo a solução mais rápida e viável para o governo foi a inauguração de mais faixas 

exclusivas para ônibus, fazendo-as em toda a cidade, e em grandes avenidas com fluxos 

altos de carros dia da dia. Porém, o verdadeiro objetivo dessas faixas foi apenas desafogar 

a pressão que estava sendo feita, onde pesquisas apontavam uma média baixíssima nas 

faixas de ônibus, velocidade que prejudica a todos os indivíduos que usam o transporte 

público. Após estas faixas a velocidade subiu para 13 km/h nas faixas exclusivas 

Mas este dado está mascarado pelo tamanho das avenidas e pelo tamanho das faixas 

exclusivas, que apesar de ajudarem os ônibus a percorrerem estas avenidas mais 

rapidamente, as redondezas e as outras ruas que eles passam para chegar ao destino ficam 

lotadas de carros, que estão espremidos nas grandes avenidas pela falta de espaço, que se 

agravou com a perda de mais uma faixa. Como consequência as viagens de ônibus, apesar 

de terem trechos mais rápidos, e velocidades mais altas, acabam por ter seu tempo 

prolongado, devido ao transito que se ocasiona nas vias adjacentes, o que prejudica a 

todos, carros, motos e ônibus. 

Para que São Paulo se movimente melhor, o governo vem trabalhando em um plano 

que irá prever como é que uma cidade se movimenta. Qual é o papel do transporte público, 

qual é o papel das bicicletas, qual é o papel das calçadas, como é que os pedestres vão se 

locomover nessa cidade e como é que os vários tipos de transporte vão se integrar. O 

plano de mobilidade prevê que a população use todos os recursos que existem para se 

deslocar, mas estabelece a importância que cada um deve ter no trânsito. Em último lugar, 

está o carro. Um degrau acima, as bicicletas. Elas estão abaixo dos pedestres e, acima de 

todos, fica o transporte público. 

Além de propor soluções para os problemas que já existem, o plano de mobilidade 

tem que se antecipar aos desafios futuros. Isso significa prever quais são as regiões que 

vão se desenvolver e que terão uma maior demanda por transporte. 

A função do plano de mobilidade é justamente integrar todos os meios de transporte, 

todos os modais, e com as características regionais da cidade. Uma região que está 

crescendo mais, que está sendo um polo de geração pros novos empreendimentos, para 

geração de emprego e renda, vai precisar ser pensada nas mais diversas formas para 
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facilitar a mobilidade das pessoas, porque geralmente pode ser um polo gerador de 

emprego e renda que está atendendo o bairro. 

O crescimento desordenado de São Paulo teve reflexo na mobilidade urbana e nos 

congestionamentos. Para especialistas, a criação de zonas mistas seria uma forma de 

diminuir os deslocamentos na cidade e colaborar para a diminuição do trânsito. 

Apesar de o Centro concentrar 17,1% dos empregos da cidade, menos de 4% da 

população da capital mora na região. Por isso, a Prefeitura de São Paulo quer que prédios 

residenciais sejam construídos onde já existe bastante emprego e também quer levar 

emprego para regiões onde moram muitas pessoas - as chamadas zonas mistas. 

Para organizar crescimento urbano existe a Lei de Zoneamento, que determina 

quantos prédios uma rua pode ter, em que regiões o comércio por se instalar. Mas segundo 

especialistas, muitos pontos precisam ser revistos. 

“Nossa Lei de Zoneamento tem muitos aspectos que precisam ser revistos, como por 

exemplo, a dificuldade de se aprovar um condomínio com uso misto, com comércio 

embaixo e residência em cima”, diz o professor de arquitetura da USP Renato Cymbalista. 

Em entrevista ao Bom Dia São Paulo desta quarta-feira (7), o secretário municipal 

de Desenvolvimento Urbano, Fernando de Mello Franco, disse que uma das providências 

da Prefeitura é a revisão da Lei do Zoneamento e do Plano Diretor, que regula o 

planejamento da cidade. 

“Estamos revendo o Plano Diretor, o zoneamento e outras leis, que a gente chama de 

marco regulatório, que é um instrumento que o poder público tem para conduzir e 

orquestrar o desenvolvimento da cidade. Queremos incentivar e exigir que o crescimento 

da cidade passe a ser feito numa relação direta com esses eixos de mobilidade existentes 

e futuros que devem ser construídos num ritmo mais acelerado”. 

A Prefeitura diz que pretende levar emprego para regiões populosas, comoa Zona 

Leste. “A região de Zona Leste é uma região prioritária que precisa receber incentivo dos 

mais diversos para de fato oferecer mais emprego, mas não é a única estratégia. Temo 

que ter uma estratégia para a totalidade da cidade e isso vai se dar a partir do 

fortalecimento de investimento, no fortalecimento de uma rede bastante abrangente de 

transporte público de média capacidade”. 
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Outra preocupação é com a mobilidade do pedestre. “Temos vários extratos porque 

a cidade é muito complexa e um deles é uma rede de calçadas e de ciclovias qualificadas 

que sirvam de alimentadores, ou seja, que leve a pessoa da casa dela para o trabalho ou 

para escola, mas, sobretudo também para os meios de transporte, que vão levar esta pessoa 

para o restante da cidade”. 

 

2.2 QUEM ESTÁ TENTANDO AJUDAR? 

O transito já virou um problema mundial, e de atitudes globais contra a sua expansão. 

Diversos órgãos e Comissões trabalham juntos para deter o avanço deste vilão da vida da 

população.  

O Banco Mundial, que tem a missão de ajudar países em desenvolvimento, também 

faz campanha para desestimular o uso do carro. Nesta terça-feira (6), a especialista em 

políticas públicas do banco, Andrea Leal, disse em entrevista ao SPTV que o projeto 

pretende incentivar as empresas a criar alternativas do transporte para funcionários. Entre 

elas a flexibilização do horário de trabalho e a divulgação da chamada carona solidária. 

“Esse é um projeto do banco em parceria com uma ONG internacional e basicamente 

a gente quer incentivar as empresas a oferecer alternativas de transporte para os 

funcionários. Tem uma série de alternativas em São Paulo, que a as pessoas geralmente 

não conhecem. Falamos de carona. Hoje em dia tem softwares para encontrar pessoas 

para dar ou pegar carona. Flexibilizar horário é uma coisa muito simples que faz toda a 

diferença na vida das pessoas que querem usar o transporte”, diz Andrea. 

Para o Banco Mundial, as empresas ajudariam se permitissem que os funcionários 

chegassem fora do horário de pico. “Eles vão perder menos tempo no trânsito, vão chegar 

mais rápido ao trabalho e usar outras formas de transporte", explica Andrea. 

O projeto está com uma campanha para ajudar a desestimular o uso de carro na região 

da Berrini, na Zona Sul. Para isso, quer sugerir que as empresas isentem a cobrança de 

6% de funcionários que usam o transporte público. Atualmente, algumas empresas 

acabam estimulando o uso do carro ao pagar o valor do estacionamento na região, que 

custa em média R$ 450. 
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“As empresas oferecem estacionamentos para os funcionários. Qual o incentivo que 

a empresa está dando? Você dá de graça o estacionamento que custa R$ 450 e desconta 

6% de quem usa transporta público. Queremos inverter isso. Se você [funcionário] vir de 

transporte público nós não vamos descontar 6% do seu salário”, argumenta. 

O secretário de Transportes de São Paulo, Jilmar Tatto, deu uma entrevista a Rede 

Globo, onde ele respondeu a pergunta de telespectadores e falou sobre projetos futuros. 

Eleacredita que o motorista de carro deve migrar para o transporte público para fugir dos 

congestionamentos. A afirmação foi feita durante entrevista ao Bom Dia São Paulo, ao 

responder à pergunta de um telespectador que se queixou de gastar mais tempo em seus 

deslocamentos diários após a adoção de faixas exclusivas para ônibus. 

Apenas nesta segunda-feira, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) 

inaugurou mais 10,4 km de faixas exclusivas para ônibus no Corredor Norte-Sul. Segundo 

Tatto,a Prefeitura pretende ampliar as faixas exclusivas e corredores para aumentar a 

velocidade média dos coletivos e diminuir o tempo de espera do passageiro. 

O motorista de carro deveria agradecer o usuário de ônibus pelo fato de ele estar 

usando o ônibus. Você tem uma parte que é cultural. Às vezes a pessoa mora num lugar 

que tem o Metrô, tem o ônibus, tem uma rede adequada, é de boa qualidade, e ela vai de 

carro trabalhar. Então, isso é uma mudança cultural. Às vezes as pessoas saem daqui, 

viajam para fora, para outro país, lá anda de metrô e ônibus e aqui não quer andar”. 

O secretário afirma que a velocidade média dos ônibus em São Paulo, de 13 km/h, é 

inaceitável. “Para resolver este problema, a Prefeitura está inaugurando nesta segunda-

feira mais 10 km de faixa exclusiva na Avenida 23 de Maio e vamos interar mais 100 km 

de faixas exclusivas . O projeto este ano é ter 220 faixas exclusivas além dos 150 

corredores de ônibus até 2016”. 

Apesar de incentivar o uso do transporte coletivo, o secretário admite que o serviço 

não é de boa qualidade. “Reconhecemos que a qualidade do sistema do transporte não é 

bom, principalmente na periferia. Mas na região central, no Centro expandido, você tem 

uma rede de ônibus e Metrô que é adequada. No horário de pico em todos os lugares do 

mundo, nas grandes cidades, o ônibus é lotado, não é só São Paulo”. 

 Um dos grandes desafios da administração pública, segundo Tatto, é reorganizar o 

sistema do transporte. “Tem lugares que faltam ônibus e tem lugares que tem ônibus 
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sobrando. É um problema de organização do sistema, mas também não podemos tapar o 

sol com a peneira: a cidade de São Paulo precisa de uma rede ferroviária que não existe, 

tanto da CPTM quanto do Metrô, porque o ônibus é um transporte auxiliar, ele não é um 

transporte de massa, ele tem que ajudar o transporte de massa. Na medida em que você 

não tem esse transporte de massa, que é o Metrô, o ônibus precisa dar conta”. 

A capital paulista tem uma frota de mais de 5,3 milhões de carros e a maioria 

transporta apenas um passageiro. Dividir melhor o espaço é o que propõe o criador do 

site Caronetas, que incentiva as caronas em São Paulo. Segundo o fundador do site, 

Márcio Migro, dar carona tiraria cerca de 5 % dos veículos das ruas. Ao todo seriam 250 

mil carros a menos. 

"Se você fizer as contas, em São Paulo você tem 5 milhões de veículos. Vinte milhões 

de pessoas caberiam todos nos veículos. Então, existe uma capacidade ociosa nos veículos 

igual ou superior que a de todo transporte público”, explica Nigro. 

Mas para o criador do site de carona, a solução para atrair adeptos ao projeto seria 

oferecer mais espaço para quem não anda sozinho. As vias seriam divididas de acordo 

com a quantidade de pessoas que estão no veículo. Na chamada via compartilhada, só 

trafegariam os veículos com mais de uma pessoa. 

“As pessoas que estão acostumadas a andar de carro, continuariam andar de carro, 

mas teriam que se adequar a carona. Aproveitando um bem particular, mas melhorando o 

espaço público”. 
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CAPÍTULO III - QUE MEIOS DE TRANSPORTE PODEM 

MELHORAR O TRANSITO E QUALIDADE DE VIDA DA 

POPULAÇÃO 

3.1 BICICLETAS 

As bicicletas podem ser um meio de transporte muito eficaz se utilizado de maneira 

correta, e se houver os investimentos certos nas áreas necessárias.  Como se já tem em 

países europeus como Holanda, as bicicletas fazem dos trabalhadores, pessoas mais 

felizes e mais entusiasmadas para trabalharem. Pois além de terem seu tempo melhor 

aproveitado, eles não têm a necessidade de ficar horas no trânsito para chegarem ao seu 

local de trabalho, e com isso praticam atividades físicas frequentemente. 

Em São Paulo o maior agravante é seu tamanho, o que não ajuda muito a política de 

utilização das bicicletas, mas como já se tem, em alguns locais, as bicicletas podem ser 

alugadas sem nenhum custo, para que a população possa se locomover de um local ao 

outro sem grandes interferências do transito caótico da cidade, porém estas bicicletas 

estão presentes apenas em certos locais da cidade e ainda assim, não possuem uma ciclo-

faixa adequada para que seu tráfego seja seguro e mais rápido. 

As bicicletas também são oferecidas em estações de metrô, que voltaram a funcionar. 

Os bicicletários antigos foram fechados devido à falta de patrocínio recebido pelo 

Instituto Parada Vital, responsável pelo serviço de 2008 até o final de 2012. Em 

dezembro, o Metrô acionou um plano de contingência para garantir o funcionamento dos 

bicicletários em algumas estações, após constatar que eles estavam inativos há mais de 

90 dias. A companhia, então, procurou nova parceria para garantir a operação das 

bicicletas. 

Desde agosto, dez bicicletários entraram em operação nas estações Liberdade, 

Paraíso, Sé, Vila Madalena, Tamanduateí, Brás, Carrão, Corinthians-Itaquera, 

Guilhermina-Esperança e Santa Cecília. A empresa credenciada pelo Metrô, a Brasil e 

Movimento (FGTV Produções), irá administrar os espaços em parceria com a Associação 

dos Condutores de Bicicletas de Mauá (Ascobike). 

A empresa irá oferecer vagas de estacionamento e também irá alugar bikes. 

Inicialmente, cada estação deverá ter no mínimo dez bicicletas para aluguel e dez vagas 
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para estacionamento, mas esse número poderá ser ampliado dependendo da demanda. As 

bicicletas possuem tamanho médio e cor amarela, além de câmbio de seis marchas, cesta 

dianteira e aro 26. 

O estacionamento será gratuito para o período de 12 horas. Passado esse período, 

será cobrado R$ 2 por hora adicional de uso. Quem deixar a bike no local terá que 

preencher uma ficha com nome, RG, endereço, marca da bicicleta, cor, valor e um termo 

de compromisso em que se obriga a trancar o equipamento com cadeado de boa qualidade. 

Já para empréstimo, os primeiros 60 minutos serão gratuitos, segundo a Ascobike. 

Após esse período, o usuário vai pagar R$ 2 por hora. Para ter acesso ao serviço, o 

interessado deverá preencher uma ficha cadastral e tirar uma foto em um dos dez 

bicicletários. As informações do ciclista serão informatizadas, armazenadas e 

compartilhadas em rede. Já as bicicletas serão identificadas por placa numérica ou código 

de barra. O usuário precisa ter um cartão de crédito com limite mínimo de R$ 450. 

Todos bicicletários terão ferramentas disponíveis caso o ciclista precise fazer algum 

reparo. A empresa credenciada deverá ser responsabilizada em caso de dano, furto ou 

roubo dos equipamentos. 

Nos primeiros 60 dias de operação da nova administração, os bicicletários 

funcionarão todos os dias, incluindo domingos e feriados. Em seguida, será feita uma 

avaliação para definir o horário de funcionamento de cada bicicletário. 

A Brasil e Movimento e a Ascobike receberam autorização para administrar os 

bicicletários do Metrô. Elas não pagam pelos espaços e podem explorar a publicidade e o 

aluguel de bicicletas nos locais.  

Além de estações de metro, algumas empresas privadas também entraram na 

campanha para promover a utilização debicicletas, como é o caso do Itaú, que com o 

projeto Bike Sampa, vem ajudando mais e mais pessoas a aderirem o transporte 

sustentável. 

O projeto conta com um sistema que é composto de Estações inteligentes, conectadas 

a uma central de operações via wireless, alimentadas por energia solar, distribuídas em 

pontos estratégicos da cidade de São Paulo, onde os Clientes cadastrados podem retirar 

uma Bicicleta, utilizá-la em seus trajetos e devolvê-la na mesma, ou em outra Estação.  E 
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tem por objetivo introduzir a Bicicleta como modal de Transporte Público saudável e não 

poluente; Combater o sedentarismo da população e promover a prática de hábitos 

saudáveis; Reduzir os engarrafamentos e a poluição ambiental nas áreas centrais das 

cidades; Promover a humanização do ambiente urbano e a responsabilidade social das 

pessoas. 

 

3.2 CARROS ELÉTRICOS 

O programa de carros sustentáveis tem sido muito falado ultimamente com o objetivo 

de se trocar os combustíveis fósseis por energias renováveis, com o âmbito de melhorara 

a qualidade de vida da população e a condição do ar nas grandes cidades e metrópoles do 

mundo todo. 

O surgimento desses veículos deu-se posteriormente ao surgimento das baterias, que 

apareceram em 1859 quando o belga Gaston Planté demonstrou a primeira bateria feita 

de chumbo e ácido. E a partir da década de 1880 vários veículos movidos as baterias 

surgiram na França, EUA e Reino Unido. Porém em 1901 Thomas Edison, interessado 

no potencial que viu nesses novos carros, inventou a bateria níquel-ferro, que teria 40% 

mais capacidade de armazenamento da energia, no entanto com o custo de produção mais 

caro.  

Entre essas duas datas, foi desenvolvida a frenagem regenerativa, que melhoraria seu 

desempenho, capaz de transformar a energia cinética do veículo em energia elétrica, 

quando em movimento, fazendo assim com que ele, minimamente, se auto carregasse 

enquanto se movimenta. 

Dois anos após isso, em 1903, já havia quatro mil automóveis na cidade de Nova 

York, sendo 53% a vapor, 27% movidos a gasolina e 20% elétricos. No entanto, com o 

passar dos anos, o preço de produção dos automóveis a gasolina correspondia a 

praticamente a metade dos movidos a eletricidade, o que resultou em uma forte queda da 

produção. Levando em conta que os carros a combustão faziam mais quilômetros por 

litro, sendo mais vantajoso. Poucas pessoas se aventuravam a percorrer estradas muito 

longas já que ainda não havia grande disponibilidade de ambos "combustíveis", mas pelo 

menos a gasolina duraria mais que as baterias. 
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Então, em 1930, os carros elétricos e híbridos eram somente usados em algumas 

cidade dos EUA e do Reino Unido, basicamente para a coleta de lixo, serviços de entrega 

e distribuição de leite. A grande reviravolta ocorreu trinta anos depois, quando a 

população já estava se preocupando com os problemas ambientais previstos e que 

estavam ocorrendo, o que gerou interesse para as montadoras. Porém, mesmo assim, os 

protótipos realizados não chegaram a ir para a linha de produção. E somente em 1990, 

após muitos debates sobre tais alternativas, os problemas ambientais aumentando, a 

questão da sustentabilidade criando maior espaço na sociedade, o estado da Califórnia 

decidiu que as montadoras deveriam oferecer esses automóveis para os consumidores e 

foi até definida uma cota de venda que deveriam seguir, sendo 2% em 1998, 5% em 2001 

e 10% em 2003. E com isso Nova York e Massachusetts tomaram iniciativas semelhantes. 

Tudo isso significou que em 2009 já eram vendidos 598.739 unidades, sendo 44% nos 

EUA, 41% no Japão e o restante na Holanda, Reino Unido e Canadá.  

Primeiramente, sabe-se que existem algumas vantagens básicas para a implantação 

efetiva dos automóveis elétricos no Brasil, visando diminuir a grande poluição que resulta 

na maior parte da queima do combustível utilizado em carro movidos a gasolina, diesel 

etc. Também há o fator sonoro, pois o motor elétrico emite o mínimo de ruídos possíveis, 

diminuindo a poluição sonora. No que diz respeito à questão financeira, o quilômetro 

rodado e a manutenção já se tornaram hoje em dia mais baratos e, por último, se o Brasil 

não se desenvolver de tal maneira como os outros, poderá ter uma grande perda na 

exportação e produção de carros.  

No entanto um dos problemas que encontramos hoje sobre os carros elétricos é a 

bateria, que já é movida a íons de lítio, pois essa determina a autonomia, o custo e o tempo 

da recarga. Para se resolver isso se deve analisar que esse problema pode ser resolvido 

com a alta demanda do veículo e a alta produção, tendo também uma maior 

disponibilidade do lítio. Sendo também que no Brasil não há produção desse tipo de 

bateria, tendo que ser importada da Ásia. 

O setor automobilístico se deslumbra por haver em mãos projetos de “veículos 

verdes”, biocombustíveis, elétricos e híbridos. No entanto, o que prejudica a produção 

destes é que se exige um novo conceito de postos de abastecimento, e a infraestrutura de 

energia elétrica deve ser adaptada e expandida. 
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O Brasil já se apresenta como líder na produção de veículos que utilizam 

combustíveis renováveis, sendo que os carros flexfuel correspondem a 85,3% das 201 

milhões de unidades. No entanto, sempre serão exigidas novas tecnologias que 

certamente necessitam de um investimento inicial, que poderia até vir do governo, como 

o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) que apoia as pesquisas e empresas 

inovadoras. Também no primeiro trimestre de 2010 houve a inauguração da rede 

SIBRATEC, que daria apoio às empresas do segmento dos carros elétricos e baterias. 

Outra vantagem para a implantação de tal projeto no país é que segundo a Agência 

Internacional de Energia (AEI) a demanda de energia de 2007 a 2030 será de 1,5% e a de 

petróleo 1%, justamente pelo fato do esgotamento, mostrando a própria insuficiência da 

matriz energética atual, e como o setor do transporte ocupa 61,3% do consumo do 

petróleo, é nele que o foco será voltado.  

Segundo o site da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) já existem 

alguns incentivos no Brasil para a utilização desses carros como a isenção, em alguns 

estados, do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para os carros 

elétricos ou até mesmo uma diminuição na taxa do IPVA. Também o rodízio, na cidade 

de São Paulo, não se aplica aos veículos elétricos segundo a Lei criada em 1997. 

Segundo a pesquisa realizada pelo programa Auto Esporte da Rede Globo, em 

Setembro de 2011, já há shoppings em São Paulo que possuem vagas para carros elétricos 

com sistema de recarga, porém ainda são ocupados por veículos comuns. Segundo eles, 

há somente 72 automóveis elétricos em circulação no Brasil, sendo que somente um 

pertence a uma pessoa física e o resto a empresas e organizações. Os veículos começaram 

a ser vendidos em 2007 com a fabricação do Palio Weekend, comprado por empresas de 

eletricidade parceiras do projeto. 

No entanto, mesmo com os poucos veículos, o Brasil já apresenta carência no setor 

de infraestrutura. Segundo o diretor-presidente do IBVE, ninguém quer investir em 

infraestrutura enquanto não houver mais veículos circulando pelo Brasil. No entanto isso 

dificulta o incentivo para os consumidores, gerando assim um problema inacabável se 

essa mentalidade não mudar O único posto de recarga que existe para tais automóveis é 

na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O problema é que o abastecimento por quilowatts 

custa R$ 2,60 no posto. Sendo assim, 60 quilômetros para um veículo elétrico 
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correspondem a 12 quilowatts, que custaria de R$ 30,00 a R$ 31,00, o que, para um 

veículo movida a gasolina seria o correspondente a R$ 15,00.  

Em relação a cobrança de Imposto para Produtos Industrializados (IPI) os carros 

elétricos pertencem ao setor de outros, mas ainda pagam 25% de imposto.  
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CONCLUSÃO 

Na cidade em que vivemos, sofremos com a rotina do trânsito e das horas perdidas 

para nos locomover de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Portanto temos que 

nos adaptar de diversas maneiras para que a vida não vire um caos, e que não sejamos 

prejudicados por problemas, que reluzem toda a ansiedade e estresse que são causados no 

dia a dia. 

Portanto, como apresentadono trabalho, a cada dia uma nova solução é tomada para 

que este problema seja pouco a pouco resolvido, ou melhor, amenizado e para que a 

população não seja tão prejudicada. Não apenas a vida das pessoas mas também a 

economia, como apresentado no trabalho, se vê prejudicada pela falta de escoamento e 

entrega de produtos, que muitas vezes ficam parados no transito. Os caminhões com 

regras não podem circular pela cidade para não atrapalhar a circulação do mar de veículos 

enche a cada dia.  

Logo, a solução para o problema não se dá por uma, duas ou três medidas. Mas sim 

por um conjunto de ideias e atitudes de uma população, que em conjunto com o governo 

sejam capazes de dar uma reviravolta neste sistema, que já esta obsoleto para o novo 

mundo, onde a sustentabilidade e a cooperação estão no auge de todas as decisões. 

Por fim, devemos sempre tentar melhorar a qualidade de vida da nossa família, de 

nossos colegas, e de nós mesmos, para que isto reflita positivamente no trabalho e na vida 

pessoal de cada um.  
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INTRODUÇÃO 

 O mundo atual exige do jovem cada vez mais conhecimento prático. O 

intercâmbio entre estudantes de ensino superior tem como objetivo a troca de experiências 

entre os povos, entre as culturas, entre os recursos diferentes utilizados em suas áreas de 

conhecimento. 

 O intercâmbio estudantil propicia muitas vantagens, entretanto, devem ser 

renunciadas algumas coisas da vida particular como família, amigos, cultura. Deve-se ter 

um objetivo claro do que se quer realmente para que possa ser alcançado sem muitos 

entraves. 

 A valorização que o mercado de trabalho dá aos profissionais que fizeram 

intercâmbio é outro incentivo aos estudantes. Principalmente as empresas multinacionais 

ou que importam e/ou exportam suas mercadorias. 
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CAPÍTULO I -  IMPORTÂNCIA DO INTERCÂMBIO 

 O intercâmbio é uma viagem para o exterior na qual a pessoa vai para estudar e 

principalmente aprender uma nova língua. 

 Há muitas vantagens no mercado de trabalho para quem faz intercâmbio, são elas: 

melhorar a fluência de uma língua estrangeira; ganhar experiência profissional; conhecer 

novas culturas; ampliar a rede de amigos; possível estágio com reconhecimento 

internacional. 

 É importante lembrar que o intercâmbio não é uma viagem a lazer, é um estudo 

e/ou trabalho. Fazer intercâmbio hoje em dia é uma alternativa de crescer na carreira, 

muitas empresas levam consideração o intercâmbio no processo da seleção de vagas. 

Os destinos mais procurados são: 

 Canadá, 

 Estados Unidos, 

 Inglaterra, 

 Irlanda, 

 Espanha,  

 Argentina,  

 Chile. 

 Os intercâmbios enriquecem o currículo, As pessoas que fizeram um ano ou até 

seis meses de intercâmbio possuem uma grande vantagem em relação aos que passaram 

apenas trinta dias fora, mas passar trinta dias no exterior estudando é melhor do que 

nenhum. 

As áreas que mais empregam pessoas que fazem intercâmbio são: 

 Tecnologia, 

 Administração, 

 Marketing, 

 Design, 

 Turismo. 
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Estudar no exterior é o sonho de muitos brasileiros, e com o mercado de trabalho 

exigindo cada vez mais outros idiomas, sai na frente quem faz um intercâmbio. 

 

 

 

1.1  IMPORTÂNCIA DO INTERCÂMBIO PARA UNIVERSITÁRIOS 

 “Desenvolver um segundo idioma de forma sólida, conhecer uma nova cultura, 

adquirir experiência, viver sozinho e longe dos pais”, diz ser uma das maiores 

expectativas dos estudantes, segundo Bernardo Andre Juacida, graduado em Economia 

pela FECAP. 

 O maior objetivo do intercâmbio para estudantes é o aprendizado, praticar a troca 

de experiências entre culturas diversificadas além de vivenciar outra realidade que 

agregará mais responsabilidade, autonomia e conhecimentos em sua vida profissional. 

 Atualmente o mercado de trabalho tem valorizado muito os profissionais que 

tiveram experiências fora do país, principalmente empresas multinacionais ou que 

importam e/ou exportam mercadorias, até mesmo nos programas de seleção para 
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“trainees”; a experiência do intercâmbio é um grande diferencial no currículo do 

candidato. 

 Bernardo fez intercâmbio na Austrália e diz que a experiência auxilia até em 

questões sociais: “o estudante se torna mais adaptável em diversas regiões e  respeita mais 

as diferenças”. 

 Algumas universidade possibilitam para o estudante de graduação e pós graduação 

a possibilidade do intercâmbio, porém fica de sua total responsabilidade os custos de 

passagem, hospedagem, alimentação e despesas acadêmicas. 

 Este processo de qualificação e ampliação de conhecimento inicialmente passa 

por um choque cultural e de idioma, sendo destacado pelo economista, Bernardo, como 

umas das maiores dificuldades, o mesmo ressalta que quanto mais distante o país, mais 

demorada é a adaptação. 

 Neste sentido, o turismo de estudos pode ser tratado como um segmento de grande 

relevância para o crescimento estudantil, promovendo um mercado bastante promissor 

para os que passaram por esta experiência e contribuindo para o desenvolvimento 

profissional e pessoal, que futuramente serão utilizados no exercício da função de sua 

profissão. 

 Contudo, mesmo diante das dificuldades culturais e adaptação, o intercâmbio é 

um grande diferencial curricular e quem teve esta oportunidade não se arrepende, como 

Bernardo Andre: “A experiência foi excelente, apesar das dificuldades de adaptação nas 

primeiras semanas, mas do segundo mês em diante já tinha um circulo de amizades de 

pessoas de vários países que me ajudaram”. 

 

1.2 IMPORTÂNCIA DO INTERCAMBIO NA CARREIRA 

Momentos de crise servem para evidenciar a importância de um intercâmbio cultural na 

carreira. Com menos recursos para realizar investimentos, as empresas passam a restringir 

suas atividades, podendo, até mesmo, demitir alguns profissionais. Ficam aqueles com 

diferenciais. 
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A dificuldade para obter um emprego certamente é maior em momentos de recesso 

econômico, tornando assim a competição bem mais acirrada. É justamente em momentos 

como este que o profissional que realiza um programa de intercâmbio se destaca no 

mercado de trabalho. 

Mas vale lembrar que o programa de intercâmbio não é a tão sonhada viagem para 

Disney, ou qualquer viagem que se vá a passeio para o exterior. O intercâmbio que vale 

como diferencial é o intercâmbio cultural no intuito de estudar e/ou trabalhar no país de 

destino, com isso permanecemos mais tempo no outro país e o resultado é a qualidade na 

troca que pode ser de experiências, cultural, comercial, entre outros sentidos, já que 

muitos jovens têm como objetivo não só aprender uma nova língua, mas também se 

divertir. Mas além de toda a diversão, fazer um intercâmbio hoje é uma alternativa 

conveniente de crescer profissionalmente. A maioria das empresas leva em consideração 

uma experiência no exterior durante o processo de seleção para uma vaga. 

 

1.2.1 A DIFERENÇA NO MUNDO CORPORATIVO 

 A experiência de viver em outro país proporciona ao profissional conhecer 

hábitos diferentes, abrindo uma nova perspectiva, com isso o intercambista precisa se 

adaptar a um novo ambiente, enfrentar desafios e crescer, como pessoa e profissional. 

Este é um dos motivos que os departamentos de Recursos Humanos de diversas 

empresas brasileiras levam em consideração a participação em programas de intercâmbio 

cultural no exterior na hora de contratar novos profissionais. A adaptação os credencia a 

encarar desafios corporativos com sucesso. 

O planejamento de uma viagem dessa imensidão e importância demora um pouco, 

é preciso ter paciência e ser comprometido com o seu objetivo, mas o esforço valhe à 

pena e depois é só colher os resultados. Uma dica é pesquisar em agências os melhores 

pacotes e promoções. Uma forma muito legal e interessante de pesquisar é conversar com 

seus amigos que já fizeram um intercâmbio e pedir dicas. 
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1.3 INTERCÂMBIO CULTURAL 

 O intercâmbio cultural e de estudos teve seu início com organizações não 

governamentais após a segunda guerra mundial, achava-se que conhecer pessoas de novas 

culturas poderia melhorar as relações interpessoais entre grupos socioculturais variados. 

No entanto, para Sebben (2001), vale investigar que tudo começou bem antes das 

instituições não governamentais, ela afirma que esse tipo de viagem teria acontecido 

desde a Grécia antiga. Naquela época jovens da sociedade romana iam à Grécia 

aprofundar seus estudos. 

 Para o estudante atual, só o fato de sair de casa e morar em outro país, já traz uma 

série de complicações, não poder contar com a sua cama e nem com o seu travesseiro, a 

comida será diferente, as pessoas na rua também não serão os mesmos vizinhos ou 

conhecidos, a paisagem é outra, todos os detalhes mudam de um país para o outro, onde 

a língua, os costumes e a cultura são diversos e provavelmente o estudante estará sozinho 

por um período de estudos. Não existe uma receita mágica para se adaptar a essa nova 

rotina, porém é importante o aluno ter consciência do que lhe espera para que possa 

superar os momentos mais difíceis e aproveitar ao máximo a experiência. Cada etapa da 

viagem tem suas dificuldades, mas sempre serão oportunidades para novos aprendizados 

(Guia do Estudante, Edição 1. Ano 2006. Ed. Abril. Página 98). 

 O intercâmbio de idiomas permite ao indivíduo além dafacilidade de 

aprendizagem, vivenciar outra cultura, de modo que aspectos tanto cognitivos quanto 

emocionais são desenvolvidos por meio dessa experiência contribuindo para uma melhor 

formação tanto profissional, quanto pessoal, experiência essa que acaba por promover 

uma mudança comportamental no indivíduo certamente facilitando a sua vida 

profissional. É muito provável que este aprenda as diferentes abordagens para um futuro 

que pode lhe abrir portas em uma carreira promissora (Ministério do Turismo, 2006). 

 Segundo a Psicóloga Andrea Sebben especialista em educação intercultural, a 

diminuição do conflito da diferença deve começar no país de origem. “É preciso se 

conscientizar de que la fora você encontra outras formas de relacionamento, e que o 

melhor jeito de compreender a diferença entre as culturas é aceitar o modo de ser do 

outro...”, afirma. (Sebben, 2001: Página 25). 
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 A tolerância às diferenças culturais, a capacidade de adaptação a novos ambientes, 

a maturidade e o real interesse no programa, passam a ser requisitos essenciais para que 

o aluno tenha sucesso em um intercâmbio, o desafio de algumas situações especiais, que 

as vezes não correspondem as suas expectativas, faz aprender a olhar de forma diferente, 

sem a interferência de outrem. O grande passo do sucesso do intercâmbio é a adaptação 

para a partir daí utilizar o recurso certo para enfrentar e resolver situações da forma 

correta, pois a vivência se encarregará do resto do aprendizado. 

 O intercâmbio é um laboratório e desenvolve a capacidade de como o jovem deve 

encarar seus problemas por conta própriae acaba lhe trazendo a consciência de si mesmo. 

 Quando se volta de um intercâmbio, voltam também novas opiniões e visões 

diferenciadas sobre política, economia, sociedade, responsabilidades, consciência social 

e ambiental e etc. Descobrem-se novas formas de encarar e resolver problemas, lidar com 

determinadas situações faz com o intercambista cresça profissionalmente, pessoalmente 

e emocionalmente. 

 Hoje é previsível que o dinheiro e riqueza material são substituídos por 

informação e conhecimento, como fatores determinantes na estruturação da futura 

sociedade humana e na linguagem que é essencial para alcançar o sucesso (Schütz, 2010). 

 Schütz, cita que uma vida conjunta com novas culturas, diferentes condições 

geográficas e climáticas regem o seu corpo e seu comportamento por novas regras e 

normas, comunicar-se em outras línguas possibilita várias aprendizagens: 

• Conhecer a si próprio – É no trato com os outros e com as diferenças que se desenvolve 

o alto conhecimento, é no contato com outras realidades que o jovem reconhece a sua 

identidade cultural. 

• Desenvolvimento na capacidade de comunicação – Esse não é um obstáculo 

necessariamente, ele pode inclusive estimular o jovem a exercitar formas de 

comunicações diversas. 

• O desenvolvimento da socialização e da interação a partir do respeito pelas diferenças. 
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1.4 O INTERCÂMBIO COMO UM DIFERENCIAL 

 O Ministério da Educação, (2010) reconhece a necessidade de se conceber um 

ensino de idioma estrangeiro objetivando a comunicação e a melhoraprofissional, o 

brasileiro gasta em média 10.000 dólares em viagens de estudo, o que além de representar 

uma significativa evasão de divisas, aguça empresas que fazem parte do mercado. 

 Por ser uma experiência inovadora, as empresas parceiras de instituições 

educacionais entre países com o objetivo de estimular o estreitamento de relações 

culturais, através do conhecimento dos elementos de cada sociedade, se aprimoram nas 

ofertas de um mercado cada vez mais consumidor em diversos aspectos comuns, entre as 

diferentes nações que podem contribuir para um futuro melhor. 

 Enquanto o português é atualmente falado em 4 países, por cerca de 195 milhões 

de pessoas, o inglês é falado como língua materna por cerca de 400 milhões de pessoas, 

além disso, 85% das publicações científicas do mundo, 75% da comunicação 

internacional escrita, 80% da informação em computadores e 90% do conteúdo da internet 

são em inglês. Gove, (2001) acrescenta ainda, a esse coquetel a redução dos custos da 

passagem aérea, aumentando assim os contatos internacionais e a revolução das 

telecomunicações proporcionadas pela fibra ótica ou satélites despejando informações 

pela televisão, o que demonstra como o mundo evoluiu para uma vila global e o quanto 

necessário se faz uma linguagem comum. 

Segundo o site accesschol.com: 

“Com a globalização, o conhecimento de idiomas torna-se indispensável dentro 

de uma empresa para captar recursos melhorando as opções de negócios, parcerias e 

soluções de desenvolvimento de inúmeras atividadesinternacionais” 

 Segundo o site da Universidade de Caxias do Sul, o aprendizado de idiomas é 

mais que uma qualificação, é uma exigência do mercado de trabalho, a fluência deixou 

de ser um pré requisito e o domínio das línguas hoje está no topo das prioridades exigidas 

por um mercado de trabalho cada vez mais acirrado. Atentos a esses novos rumos do 

mercado de trabalho, os pais cada vez mais cedo matriculam os seus filhos em cursos de 

idioma, pois a partir de seis anos já é possível iniciar o aprendizado de outra língua, esses 

pais visam o vestibular e uma melhor colocação de trabalho para seus filhos. 



 
 

11 
 

 A empresa Bewise menciona em sua página na internet que um diferencial no 

currículo, segunda e até terceira língua como, por exemplo, o espanhol, explicado pelo 

crescimento dos negócios com a consolidação do MERCOSUL e pela quantidade de 

acordos ou contratos firmados por empresários espanhóis, por ser a Espanha o segundo 

país que mais investe no Brasil, só perdendo para os Estados Unidos, melhoram as 

chances em termos de mercado para o aluno. É indiscutível segundo a empresa, que a 

crescente internacionalização dos mercados levaram as nações a adotarem o inglês e a 

importância econômica do Brasil como país em desenvolvimento, dominar o inglês 

tornou-se sinônimo de sobrevivência e integração global. O aprendizado abre as portas 

também para o desenvolvimento pessoal e cultural, muitas vezes o conhecimento do 

inglêssignifica um salário de até 70% maior dentro da empresa e promoções mais rápidas. 

 Ainda em uma segunda avaliação a referida empresa menciona que as 

universidades cada vez mais exigem conhecimento desse idioma para seus vestibulares. 

O inglês deixou de ser um luxo para integrar o perfil do profissional por mais jovem que 

ele seja. Nas multinacionais é imprescindível tal conhecimento, pois dos funcionários são 

exigidos certificados de proficiência em inglês para suas filiais no Brasil, mesmo não 

sendo em cargos de alto escalão. Na internet, ferramenta tecnológica, amplamente 

utilizada pela grande maioria hoje, fazer pesquisas e obter informações, se você domina 

o inglês logrará mais êxito em suas buscas. Na cultura pop, a mais difundida é a 

americana, gostar de uma cantor (a) americano (a), assistir uma TV aberta ou um filme, 

com o domínio do idioma torna-se mais fácil a compreensão. Jogos de videogame e de 

computador, praticamente todos também são em inglês. Ainda lembra a empresa que o 

interesse do inglês aumenta com a copa do mundo e jogos olímpicos que o Brasil sediará 

em 2014 e 2016.  

 A Bewise destaca que o inglês é um idioma conhecido em qualquer lugar do 

mundo, sabendo falar o idioma sua viagem torna-se mais agradável, pois o viajante 

consegue comunicar-se em qualquer parte do mundo, até na China se fala inglês e o 

viajante não será apenas um turista que tira fotos e faz gestos tentando se comunicar.  

 Segundo Sebben, em uma entrevista onde lhe foi perguntado por que fazer 

intercâmbio? Ela responde que é difícil o trabalho ficar distante da vida e da história da 

vida de uma pessoa, ela diz não ser diferente e felizmente o intercâmbio tem data para 

começar e não para terminar, reporta-se que a pessoa passa o resto da vida com a “marca”, 
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àquela conhecida marca de quem já foi estrangeiro uma vez na vida. Diz que ficou 2 anos 

estudando psicologia em Madrid e que lá surgiram as primeiras questões em sua mente, 

a adaptação, relação com as famílias hospedeiras e as dificuldades com o idioma, em 

busca dessas respostas ela acabou conhecendo a Cross-culture psychology – dois grandes 

achados entre a teoria e a prática na sua vida. Morou depois em Roma, onde trabalhou na 

preparação de italianos que também iam fazer intercâmbio e finalmente morou na Bélgica 

e auxiliava ajudantes estrangeiros na adequação em suas hospedagens, volta então ao 

Brasil e começa a dar treinamentos interculturais para brasileiros que vão ao exterior, pois 

para fazer um intercâmbio não basta saber apenas um idioma, segundo ela, precisa-se 

saber muito mais sobre si mesmo e sobre o outro, enfim, sobre a arte do encontro. 

 Sebben  se reporta aos anseios comuns de pessoas que vão morar fora e que sentem 

medo de não se adaptar as diferenças e dificuldades com o idioma, ao trabalho ou a escola, 

a saudade de tudo que tem ligação com o seu país de origem, relata que a adaptação é 

mais fácil para as pessoas com o menor grau de etnocentrismo, ou seja, mais tolerantes e 

flexíveis a outras culturas e commais facilidade de negociações interpessoais. Viver no 

exterior é uma experiência solitária, a viagem é a arte do encontro consigo mesmo, romper 

fronteiras, limitações, preconceitos, pensar e agir, são coisas implícitas no intercâmbio 

que as vezes não são percebidas, pois o intercambista, repentinamente é separado de tudo 

que lhe é familiar. 

Afirma ainda Sebben que: 

“Existe um crescimento e um enriquecimento pessoal durante o intercâmbio 
não há dúvidas. Basta ouvirmos relatos dos retornos e veteranos ou dar uma 
olhadela para as agências de intercâmbio, cujos diretores são em sua maioria 
ex- intercâmbistas. Mas os resultados vão além do plano individual, estendem-
se ao coletivo: Ao aprender, aceitar e a conviver com a diferença, ao se 
sensibilizar com as minorias, ao sentir-se parte dela quando se encontra 
sozinho, ao suplantar seus preconceitos e pudores e dar-se conta da 
independência de termos uns aos outros, uma nova noção de realidade nasce 
nesse indivíduo. Uma noção de cidadania e responsabilidade pessoal. Uma das 
grandes vantagens de desenvolver essa noção de responsabilidade é tornar-se 
sensível a todos os seres, independente de cor, raça, credo, religião ou 
nacionalidade. Esses jovens voltam na sua grande maioria com o sentimento 
de cidadania ampliada, onde uma vez necessitando de outra pessoa no exterior, 
voltam e procuram “retornar ao próximo”. A solidariedade passa a fazer parte 
da vida desse jovem, passando ele a oferecer o que foi recebido. Além do que, 
ao avaliarem a nova realidade que encontram e partilharem aquela deixada para 
traz, uma conclusão éinevitável: a de que somos todos iguais. Dessa maneira, 
uma nova forma de vida realmente parece nascer, segundo a qual os indivíduos 
poderão estar separados por nacionalidades, mas unidos por um laço comum 
de solidariedade e ética”(Sebben, 2001: Página 18). 
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 Sebben também menciona que do ponto de vista profissional as conseqüências do 

intercâmbio também se farão presentes no futuro do estudante através de suas escolhas e 

oportunidades profissionais, pois cada dia mais as empresas, assim como órgãos públicos, 

requerem funcionários com experiência no exterior, pois sabem que essas pessoas pela 

vivência adquirida têm perfil arrojado, iniciativa, flexibilidade, criatividade, coragem e 

determinação diz: 

...“Quem foi não será o mesmo que volta, pois terá aprendido muito a respeito 
de tolerância, generosidade, altruísmo, poder pessoal de marcar a vida das 
pessoas de forma positiva e genuína. Isso gera auto-estima, auto-confiança, 
orgulho de si mesmo e da sua capacidade. E é essa a grande recompensa. 
(Sebben, 2001: Página 15). 

 
 O aluno que participa de um intercâmbio se envolve na aprendizagem e na 
interação dentro de um ambiente multicultural, partilhando semelhanças e diferenças, que 
acabam por trazer um grande benefício e engrandecimento. 
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CAPÍTULO II - INTERCÂMBIO, UM MERCADO EM 

CRESCIMENTO 

 Segundo Richie,  “A OMT levou o conceito de turismo para além da imagem 

estereotipada do “sair de férias”...” No turismo de intercâmbio o desafio é obter o 

equilíbrio correto quando os benefícios são maiores doque os custos. 

 Diversos países são grandes incentivadores do turismo de intercâmbio, pois ele 

tornou-se um dos principais temas na área de educação, cultura pessoal e profissional e 

da mesma forma na empregabilidade, o que acaba por gerar mudanças no perfil e no 

comportamento dos consumidores. 

 Diante de um mercado ascendente e a busca empresarial de um maior número de 

pessoas internacionalizadas e preparadas para lidar com a diversidade cultural, e 

conseqüentemente ao perceber a importância político e socioeconômica desse setor, 

empresas especializadas se armam para satisfazer o interesse desse público alvo 

diretamente relacionado com a educação internacional e a mobilidade estudantil. Ainda 

segundo o Ministério do Turismo (2010), o comportamento do consumidor de turismo 

vem mudando, com isso, novas expectativas e viagens precisam ser atendidas, diferenciar 

adquire uma importância significativa, um consumidor mais exigente faz com que as 

empresas se adaptem as suas necessidades, seus desejos e preferências. 

 Observa-se que paradigmas foram quebrados nos últimos anos e o Brasil segundo 

informações da organização do Salão do Estudante que é hoje a maior feira de 

intercâmbio e cursos no exterior da América Latina, há 10 anos o Brasil ainda engatinhava 

nesse segmento, poucos brasileiros conseguiam realizar o sonho de estudar no exterior e 

conquistar o mundo, hoje nosso país é o maior “exportador” de estudantes da América do 

Sul, em 2011 eram cerca de 365 mil e este número de acordo com a projeção do mercado, 

deve aumentar 50% até o fim de 2012.  

 Segundo a Associação Brasileira de Organizadores de Viagens Educacionais e 

Culturais (BELTA) há um mercado crescente e altamente promissor com infinitas 

possibilidades, por isso o Brasil se fortalece trazendo para esse mercado inúmeras 

combinações de atrativos para um público cada vez mais variado, combinando estudos de 

idiomas com alguma atividade extra que pode representar tanto um hobby como um 
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complemento para o currículo. Para exemplificar a BELTA menciona a língua francesa 

somado ao curso de vinhos no interior da frança, Espanhol com dança em Madrid, ou 

com tango na Argentina, Surf com inglês na Califórnia entre outros. São tantas opções 

que fica difícil escolher, pessoas buscam o que sempre tiveram vontade de fazer e nunca 

puderam para somar ao curso de idioma.  

 Com o fortalecimento da nossa moeda, afirma Carla Amaral, diretora da Central 

de Estudante que vários jovens buscam formação em renomadas escolas na Europa e cita 

o Instituto Marangoni, por exemplo, por onde passaram importantes estilistas como 

Domenico Dolce (Dolce & Gabbana) e Franco Moschino, sonhos de uma sociedade em 

ascendência. 

 O Brasil hoje é conhecido como um dos principais países emissores de estudantes 

para o mundo. Segundo a publicação da Global Directions in Language Travel 2009, 

colocando-se entre os dez países que mais enviaram estudantes para escolas de idiomas 

do exterior. 

 Diante de um segmento tão valorizado,prestadores de serviço necessitam de uma 

nova formatação dos produtos de intercâmbio e diante da crescente oferta os 

intercâmbistas precisam concomitantemente da orientação de profissionais gabaritados e 

preparados com largo conhecimento acerca das atividades e programas desenvolvidos e 

oferecidos no âmbito do segmento. Programas que não são estáticos e que se adaptam 

cada vez mais as novas demandas é o que diz Paula Starling, da empresa Intervip. 

 No estudo de línguas a tendência do mercado é criar para atender todo o tipo de 

perfil, quem tem mais ou menos tempo, quem quer focar em conversação ou escrita e os 

formatos vão surgindo de acordo com as demandas, aqui e lá fora, o mercado é tão 

promissor que não fica dois anos sem apresentar uma novidade, afirma Daniel Trivelatto, 

da empresa World Study. 

 De acordo com Agência Brasil, uma pesquisa revela que na classe C também 

houve um aumento na procura deste segmento, não só a classe A e B estão viajando e um 

estudo mostra que os cursos de idiomas no exterior são os principais produtos vendidos, 

representam cerca de 60% dos negócios, comparando com os cursos de férias que ficaram 

com 11% das vendas. Sendo que entre os três países mais procurados 90% das agências 



 
 

16 
 

citaram o Canadá como primeira opção, 70% os Estados Unidos em segunda opção e 60% 

o Reino Unido. 

 O site Wikipedia.com (2011) menciona a importância do profissional e neste 

quadro promissor importante se faz a busca de uma acessória, não só de uma empresa, 

como de um profissional qualificado,neste momento o turismólogo entra em cena 

planejando e enquadrando ao perfil do estudante o que lhe é adequado, como curso e 

viagem. A tendência com um mercado crescente é que os turismólogos alcancem posições 

de destaque, pois eles são profissionais de nível superior que conhecem, analisam e 

estudam o turismo em sua totalidade. 

 Este aumento da procura veio beneficiar o profissional da área no que tange a 

concretização de um bom negócio e até no reconhecimento da profissão. A divulgação e 

o desenvolvimento dessa segmentação do setor turístico injetam confiança e autoestima 

nos profissionais de turismo e nos que buscam essa profissão. Diversas ocupações geradas 

por esse setor empregam milhões de pessoas em todo mundo, isso também é uma 

amostragem da importância do profissional do turismo para a sociedade, tanto para quem 

prática como para quem depende dele para trabalhar. Importante se faz a boa qualificação 

desse profissional para um bom aconselhamento, pois através de uma experiência 

adquirida ao longo do tempo, principalmente vivenciada quando este profissional é um 

ex-intercambista, mais fácil é transferir informações e entender o que o estudante 

pretende, formando assim o conjunto perfeito, empresa e profissional. 

 Segundo a Revista Viagem e Turismo, de dezembro de 2011, ao procurar uma 

empresa e um profissional capacitado para organizar uma viagem, o estudante deve estar 

aberto a orientações e sugestões. As mudanças de comportamento e de procura exigem 

cada vez mais desses profissionais que sequalificam constantemente.  

 A revista afirma que o interesse pela escolha do destino está diretamente ligado 

aos anseios da pessoa, levando-se em conta os pontos turísticos, cultura, costumes e o 

gosto de cada um, e se o destino escolhido vai atender à expectativa do cliente é necessário 

um profissional habilidoso e gabaritado, cabendo a ele motivar e levar o indivíduo a optar 

por uma viagem que satisfaça suas expectativas, agregando as informações necessárias 

para a realização do intercâmbio como os custos de viagens, documentações necessárias 

entre outros. 



 
 

17 
 

 Uma viagem deve ser tratada como um eficiente equipamento pedagógico – 

cultural desde que planejada e organizada, pois esta dificilmente será esquecida assim 

como tudo que a envolveu. Vender intercâmbio não é como vender um simples pacote de 

viagem, existe toda uma carga informativa que precisa ser transmitida ao viajante, esta 

necessita ser ampla e completa para que o aluno se sinta seguro e confiante em relação a 

agência e seu agente e concomitantemente tenha segurança sobre o investimento 

financeiro que está realizando. Fazem-se necessários todos os esclarecimentos com 

relação aos serviços inclusos no produto de intercâmbio de estudos, neste quesito os 

catálogos fornecidos pelas agências possuem abundantes informações e classificam bem 

os tipos de intercâmbio e seja qual for o programa escolhido deve estar de acordo com o 

interesse do seu praticante. 

 Em uma entrevista com Regina Bertolini, quetrabalha na empresa EF – Educação 

Internacional, o sucesso da venda de um intercâmbio começa muito antes da viagem, na 

agência, inicia-se com um amplo preparo do jovem intercambista e de toda sua família 

para a futura experiência. 
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CAPÍTULO III - INTERCÂMBIO UNIVERSITÁRIO 

 A palavra intercâmbio, em educação, refere-se a estudantes que passam um 

período que varia de seis meses a um ano estudando em outro país. Muitas instituições de 

ensino superior têm convênios com instituições de outros países para o intercâmbio entre 

seus alunos. As instituições privadas oferecem possibilidade de intercâmbio para 

estudantes de graduação e pós graduação, sendo que os custos com passagem, 

hospedagem e alimentação são pagos pelos próprios estudantes. 

 Um intercâmbio cultural no exterior é muito mais do que a chance de aprender 

uma nova língua. É a oportunidade de conhecer culturas muitas vezes completamente 

diferentes das nossas, experimentar novas possibilidades de relacionamento, descobrir 

novos talentos e potenciais em nós mesmos enquanto vivemos em um país estrangeiro. 

(Em<http://www.mundovestibular.com.br/articles/502/1/INTERCAMBIO-

CULTURAL-NO-EXTERIOR/Paacutegina1.html). 

 É preciso estudar com calma as opções. E, claro, pesquisar sobre os destinos (país, 

estado e cidade para onde pretende ir), a instituição de ensino e o curso pretendido. Tudo 

isso para que o estudante não seja surpreendido com informações desconhecidas quando 

já estiver lá. Se o custo da viagem é algo primordial para o embarque, alguns países como 

Espanha e Canadá possuem opções mais baratas de intercâmbio. No outro lado damoeda 

estão Austrália e Estados Unidos da América, com os pacotes mais caros do mercado.  

 

3.1 MORADIA 

 Decididas a cidade e a instituição, é hora de escolher o tipo de moradia. Em 

pacotes fechados de empresas particulares, o intercambista encontra a opção de morar 

com uma família no outro país. Essa é a alternativa mais barata, que o ajudará a praticar 

o idioma e conhecer melhor a cultura. Porém, o estudante terá de respeitar os costumes e 

horários da “nova” família, o que restringirá um pouco a sua liberdade.  

 Os alojamentos são moradias divididas por vários estudantes de vários países e 

cursos diferentes. São, muitas vezes, fornecidos pelas próprias universidades onde os 

estudantes estão fazendo intercâmbio e, por isso, ficam próximos a elas (para que o aluno 

não tenha de gastar com transporte).  
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 Quem tem mais condição financeira pode alugar um imóvel (e até mesmo dividi-

lo com alguém), mas essa alternativa gera despesas com mobília e os impostos (água, luz, 

telefone, aluguel, etc.).  

 

3.2 CUSTOS 

 Existem algumas maneiras de conseguir estudar no exterior: por meio de um 

pacote pago em empresas particulares especializadas, através de programas de clubes e 

associações ou por intermédio da sua universidade. Muitas universidades no Brasil 

possuem convênios com instituições de outros países e, assim, facilitam a viagem de seus 

alunos (algumas têm até programas de assistência, que ajudam os estudantes com 

despesas como moradia e alimentação).  

 Normalmente, os estudantes continuam apagar a mensalidade em sua própria 

instituição, sem custo na instituição de destino. Nas instituições públicas existem alguns 

programas de ajuda de custo, lembrando sempre que nesses casos não há mensalidade a 

ser paga, sobretudo quando a instituição de destino também é pública. 

 

3.3 TRABALHO 

 Em alguns países, existem programas que incentivam os jovens intercambistas a 

trabalharem em serviços leves no período em que não estão estudando. Na maioria das 

vezes, eles são empregados como babás (para meninas), garçons (para meninos) ou 

vendedores em lojas de shoppings (para ambos). Assim, o estudante consegue um 

dinheiro extra que pode lhe ajudar nas despesas e na hora do lazer.  

 

 

3.4 OS CINCO PAÍSES MAIS PROCURADOS 

 Os preços mais baixos, as facilidades de pagamento, e principalmente a 

maior quantidade de informações fez o número de estudantes que viajam para fora do 

país crescer muito nos últimos anos. 
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 Só entre 2009 e 2010, o aumento foi de 15% dos intercâmbios, segundo dados dos 

organizadores do Salão do Estudante. Em 2010, mais de 193 mil estudantes viajaram para 

fazer cursos fora do Brasil. 

 Os países mais procurados foram Canadá, Estados Unidos, Austrália, Espanha e 

Argentina. Países como Inglaterra e Irlanda ficaram de fora da lista de opções mais 

comuns devido ao alto custo de vida. 

 

3.4.1 ARGENTINA 

 O país é cada vez mais uma opção para quem quer aprender espanhol com baixo 

custo. Entre as facilidades de viver com os "hermanos" estão a valorização da moeda 

brasileira, o real, em relaçãoao peso argentino. A distância próxima e a dispensa da 

necessidade de passaporte também são vantagens. 

 Um dos problemas enfrentados pelos estudantes é o excesso de burocracia para 

registrar diplomas e eventuais cursos realizados na Argentina. 

 

3.4.2 AUSTRÁLIA 

 A semelhança entre o clima australiano e o do Brasil é um grande aliado para 

quem quer aprender inglês e não mudar muito de ares. 

Na terra dos cangurus, os brasileiros são muito bem recebidos. O direito a trabalhar no 

país é legal - não há risco de ficar "irregular" neste destino. 

 Além de estudar o idioma, os estudantes podem obter uma renda extra realizando 

funções simples, como garçom ou caixa de supermercado. 

 

3.4.3 CANADÁ 

 O país costuma ser o destino para quem quer aprender inglês na América, mas 

foge dos Estados Unidos. Estudantes também têm a opção de fazer cursos em uma das 

universidades do Canadá, mais acessíveis que as norte-americanas e de boa qualidade. O 

país tem um custo de vida mais barato que os EUA. 

 Os jovens que passarem mais de três meses estudando em território 

canadense ganham o direito de trabalhar de forma legalizada. 
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3.4.4  ESPANHA 

 A terra de Pablo Picasso é a melhor opção para quem quer aprender espanhol e ter 

uma grande vivência cultural, com museus e lugares históricos para visitar. 

 O país também recebe muitos alunos interessados em fazer cursos universitários 

e especialização, principalmente em Barcelona, Madri, Navarra e Salamanca. 

 

3.4.5 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

 Brasileiros procuram principalmentecursos nos Estados Unidos, acima dos outros 

países. Somos o país da América Latina que mais envia intercambistas - cerca de 8.000 

estudantes estão em escolas e universidades norte-americanas. 

 A procura dos alunos não é apenas para cursos de idiomas, mas também cursos 

universitários e de especialização. As áreas de negócios, saúde e engenharia são as mais 

procuradas por profissionais que buscam cursos de pós-graduação. 
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CONCLUSÃO 

 Ao traçar os rumos de seu intercâmbio, o estudante deve lembrar que irá deixar 

para trás, por um bom tempo, família, amigos, namorada (o) e seus hábitos. A partir de 

então, estará em contato com uma nova cultura, a qual deve respeitar e aceitar, por ser ele 

o estrangeiro, e não o contrário. Assim, o jovem aproveitará melhor essa experiência 

incrível que viverá, de onde voltará mais maduro e responsável. 

 E com toda essa experiência o estudante irá “crescer” em todos os aspectos, tanto 

no pessoal como no profissional. 
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INTRODUÇÃO 

A ética é um conjunto de conhecimentos extraídos da análise do comportamento 

humano e que se propõe a explicar as regras morais de forma racional, fundamentada, 

cientifica e teórica.  Ela está associada ao estudo fundamentado dos valores morais que 

orientam o comportamento humano em sociedade, e por isso, segundo Ribeiro (2008) é 

uma reflexão sobre a moral.  

A moral são os costumes, regras e convenções estabelecidas em cada sociedade, 

é um conjunto de regras aplicadas no cotidiano e usadas continuamente por cada cidadão. 

Essas regras orientam cada indivíduo, norteando as suas ações e os seus julgamentos 

sobre o que é moral ou imoral, certo ou errado, o que é considerado bom ou mau, questões 

que variam enormemente e sofrem sempre o impacto das circunstâncias.  

No dia a dia, a finalidade da ética e da moral se assemelham, pois estão nas bases 

de construção  que vão guiar a conduta do homem, sendo essa construção muitas vezes 

associadas a subjetividades como caráter, altruísmo e virtudes. E porque ética, ao final, 

sempre diz respeito às escolhas feitas pelo homem, o tema é constantmente associados 

aos debates sobre a melhor forma de agir e se comportar em sociedade. 

O universo institucional não é impermeável aos debates sobre a importância da 

ética, reconhecendo, inclusive, ser essa questão fundamental para consolidar a 

credibilidade, o “nome” da empresa. 

As instituições, organizações e empresas possuem um código de ética empresarial, 

o que se tornou essencial para a sobrevivência de cada negócio, pois se percebe cada vez 

mais a necessidade de garantir que a ética está presente no modo de agir, pois para além 

da condução de negócios é necessário que o público tenha uma imagem positiva da 

empresa, e uma empresa que age conforme um código de ética cresce beneficiando a 

sociedade também. 

A ética do consumo está relacionada tanto às atitudes tomadas pela empresa 

quanto por seus consumidores, ambos conectados na estrutura da mesma sociedade. 
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O consumo é uma atividade que consiste na fruição de bens e serviços pelos 

indivíduos e/ou empresas, e que implica na decisão tomada por eles em relação as suas 

necessidades e desejos. 

 Neste trabalho será retratado como a ética está ligada à produção, e qual o seu 

impacto junto aos consumidores, assim como será analisado o impacto das atitudes de 

consumo consciente por parte da sociedade no modo de ser das empresas. 
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CAPÍTULO II – EMPRESAS NO ÂMBITO DA 

SUSTENTABILIDADE 

Recursos naturais são elementos existentes em ambientes naturais que são 

escassos e não somente úteis, como imprescindíveis ao homem. Podem ser renováveis, 

como a energia do Sol e do vento. Podem ser não renováveis, como o petróleo e minérios 

em geral. E também temos os potencialmente renováveis, como a água, o solo e as 

árvores. 

Os recursos naturais e o homem interagem de modo bastante evidente e de 

diversos modos, facilitando a sobrevivência humana e gerando empregos relativamente 

diferentes ao passar dos anos da evolução. Assim, há muito tempo estes recursos são 

transformados em bens capazes de satisfazer alguma necessidade humana. 

A civilização do século 21 pode ser definida por sociedades organizadas em torno 

de uma cultura sofisticada, que geralmente demanda grande quantidade de recursos para 

se sustentar. A demanda excessiva, muitas vezes irracional, por parte da sociedade vem 

gerando cada vez mais crises e escassez de recursos naturais do planeta. 

Já há bom tempo pesquisadores, cientistas e empresas começaram a apontar 

através de estudos as consequências geradas pelo uso excessivo de recursos naturais, tanto 

por parte das empresas, como por parte dos consumidores. Essas consequências 

constantemente indicam que se algo não for feito para mudar os métodos de produção e 

consumo atuais, futuramente muitos dos recursos naturais não será mais acessível à 

população. Casos extremos já são visíveis, por exemplo, na escassez da água, algo 

essencial para a sobrevivência humana, e que permanece sendo um problema em muitos 

países. 

Com o intuito de integrar ações que visam à melhoria da eficiência no uso racional 

dos recursos públicos e inserir a variável socioambiental no ambiente de trabalho, muitas 

empresas, órgãos e instituições públicas federais tornaram a sua rotina de trabalho 

sustentável, além de muitas desenvolverem campanhas, ONGs e ações em benefício da 

melhoria de diversos problemas ao redor do mundo. 

Neste capítulo, serão abordadas quais empresas adequaram suas rotinas e 

promoveram campanhas, ações, entre outros em prol da sustentabilidade, assim como 
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demonstram aos consumidores através de selos que atribuem o consumo consciente a 

produção. 

1.1 EMPRESAS COM RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

No que diz respeito às atuais tendências de relacionamento, verifica-se a 

aproximação dos interesses das organizações e das sociedades empreendendo esforços 

múltiplos e conjuntos para o cumprimento de objetivos compartilhados. Assim surge a 

responsabilidade social que rege as organizações e sociedades.  

Responsabilidade social é quando as empresas decidem voluntariamente 

contribuir para uma sociedade mais justa e para um ambiente mais limpo. A 

responsabilidade social implica a noção de que uma empresa não tem apenas o objetivo 

de fazer lucro e trazer benefício financeiro às pessoas que trabalham na empresa, ela 

também contribui socialmente para o seu meio envolvente. 

Esse conceito pode ser compreendido em dois níveis: o nível interno e externo. O 

nível interno consiste na relação com os trabalhadores, e a todas as partes afetadas pela 

empresa e que, podem influenciar no alcance dos resultados da empresa. Já o nível 

externo consiste nas consequências das ações de uma organização sobre o meio ambiente, 

os seus parceiros de negócio e o meio em que estão inseridos. 

Existe também a responsabilidade social corporativa, que é o conjunto de ações 

que beneficiam a sociedade e as corporações que são tomadas pelas empresas, levando 

em consideração a economia, educação, meio-ambiente, saúde, transporte, moradia, 

atividades locais e governo. Geralmente, as organizações criam programas sociais, o que 

acaba gerando benefícios mútuos entre a empresa e a comunidade, melhorando a 

qualidade devida dos funcionários, e da própria população. 

Em Outubro de 2013, foi liberada uma pesquisa feita pelo Reputation Institute 

sobre as 10 empresas reconhecidamente com mais responsabilidade social no mundo. O 

Reputation Institute é um instituto líder em consultoria de gestão da reputação do mundo, 

permitindo que os líderes tomem decisões de negócios mais confiantes para construir e 

proteger sua reputação e gerar vantagem competitiva. 

De acordo com a pesquisa publicada na revista EXAME (03/10/2013), a 

responsabilidade social corporativa tem um peso de 41% nas avaliações dos 



 
 

7 
 

consumidores sobre a reputação de uma empresa. A pesquisa ouviu cerca de 55 mil 

consumidores de 15 mercados diferentes no mundo todo para descobrir quais são as cem 

companhias com melhor reputação, na opinião deles.  

Entre as dez empresas melhores avaliadas no quesito responsabilidade sociais 

corporativa estão: 

1. Em primeiro, com nota 72,97, está a Microsoft. 

2. The Walt Disney Company, com nota 72,83. 

3. Google, com nota 72,71. 

4. BMW, com nota 72,14. 

5. Daimler, com nota 70,65. 

6. Sony, com nota 69,49. 

7. Intel, com nota 69,32. 

8. Volkswagen, com nota 69,29. 

9. Apple, com nota 69,21. 

10. Nestlé com nota 69,00. 

Cada vez mais são feitas pesquisas com consumidores, e os resultados sempre 

demonstram que as atitudes tomadas pelas empresas acabam influenciando mais que o 

próprio produto em si. Em virtude de todas as pesquisas e da conscientização social as 

empresas cada vez mais procuram ter responsabilidade social dentro e fora de suas 

entidades. 

Assim como a responsabilidade social, respeitar o meio ambiente faz parte dos 

valores da empresa, e praticar ações que resultam na preservação ambiental também é 

parte da cultura da corporação. 

O movimento em prol da responsabilidade socioambiental ganhou forte impulso 

e organização na da década de 1990. Em 1998, o Conselho Empresarial Mundial para o 

Desenvolvimento Sustentável (World Business Council for Sustainable Development –
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WBCSD), primeiro organismo internacional empresarial com ações voltadas à 

sustentabilidade, definiu Responsabilidade Socioambiental como “o compromisso 

permanente dos empresários de adotar um comportamento ético e contribuir para o 

desenvolvimento econômico , melhorando, simultaneamente, a qualidade de vida de seus 

empregados e de suas famílias, da comunidade local e da sociedade como um todo.” 

As atitudes que envolvem a responsabilidade ambiental empresarial podem ser a 

criação e implantação de um sistema de gestão ambiental dentro da empresa, tratar e 

reutilizar a água dentro do processo produtivo, criação de produtos que provoquem o 

mínimo possível de impacto ambiental, entre diversas outras atitudes tomadas 

diariamente pelas empresas. 

O principal objetivo por parte das empresas é de utilizar os recursos naturais, da 

melhor maneira possível, reduzindo ou evitando possíveis riscos e danos, sem redução 

nos lucros, promovendo o chamado desenvolvimento autossustentável do planeta, das 

empresas e da sociedade. 

Em 2012, na nova edição do guia EXAME de Sustentabilidade, foi listada a 

premiação de empresas brasileiras consideradas como modelos em responsabilidade 

socioambiental. 

Foram eleitas vinte e uma empresas brasileiras, segue as dez primeiras com as 

seguintes justificativas: 

1. Anglo American: Eleita a empresa modelo em reponsabilidade 

socioambiental pelo Guia EXAME de Sustentabilidade 2012, a mineradora Anglo 

American tem no diálogo com a comunidade o seu maior trunfo. Religiosamente, 

desde 2008, a empresa realiza no mês de novembro o Fórum Comunitário 

Intercâmbio para discutir com a população de Barro Alto, em Goiás, suas ações. A 

região é estratégica para a multinacional consolidar-se como a segunda maior 

produtora de níquel do país, atrás apenas da Votorantim. 

2. Promon: A Promon, empresa especializada em projetos de infraestrutura, é 

exigente na avaliação de impacto ambiental dos seus projetos, a ponto de recusar 

empreitadas que não se encaixam nos critérios. Os projetos que saem da prancheta 

da Promon têm desempenho invejável na redução do consumo de água e de energia 
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elétrica, comparada com as práticas convencionais da construção civil. Na sua 

principal cliente, a Petrobras, os índices de reaproveitamento de água chegam a 

90%. 

3.  CPFL Brasil: Na busca pela diversificação, a CPFL Energia larga na frente no 

setor de energia rumo a uma geração cada vez mais limpa. Atualmente, 95% da 

energia gerada pelo grupo vêm de fontes renováveis. A maior parte, de hidrelétricas, 

mas juntam-se à frente verde com seis usinas de biomassa e quinze parques eólicos. 

4. Natura: A palavra sustentabilidade está constantemente associada com a Natura, 

empresa modelo em responsabilidade socioambiental por natureza. A Natura 

resolveu estreitar ainda mais a sua relação com a região, instalando na capital, 

Manaus, um centro de inovação. O projeto é parte de um plano de investimentos 

para Amazônia de um bilhão de reais até 2020. 

5. Dow: a empresa do setor químico Dow enxerga na parceria a via principal para a 

sustentabilidade. Em 2013, a maior fábrica de Aratu, na Bahia, a maior da empresa 

no Brasil, será abastecida pela energia gerada da biomassa de eucalipto de 

reflorestamento próprio e produzida em usina operada pela empresa Energia 

Renováveis Brasil (ERB). A nova fonte vai suprir 40% da energia consumida pela 

fábrica. 

6. Fleury: Com a diretriz de disseminar as boas práticas em mente, o Grupo Fleury 

vem buscando nivelar ao mesmo padrão de sustentabilidade a sua rede de mil 

médicos e 200 unidades, por todo o país. Em 2011, foram disseminadas 155 

iniciativas sustentáveis no grupo, que incluem desde ações de voluntariado à 

redução do desperdício de energia. 

7. Fibria: A maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo não diminui a 

proteção do meio ambiente nem mesmo quando sua receita líquida cai, pois decide 

utilizar eficientemente os recursos naturais como um aliado para reverter maus 

resultados econômicos. Atualmente, para produzir uma tonelada de celulose, a 

empresa consome metade da água usada em média pelo setor e ainda reaproveita 

68% dos resíduos que gera. 
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8. Kimberly-Clark: A fabricante de artigos de higiene pessoal Kimberly-Clark está 

em busca da embalagem verde perfeita. Prova disso é a linha de papel higiênico 

Neve Compacto, cuja embalagem é feita 60% de plástico ecológico, vindo de fontes 

renováveis, como cana-de-açúcar, fornecidas pela Braskem. Antes dessa iniciativa, 

a empresa atacou a questão da eficiência com a compactação dos rolos, que permitiu 

o transporte de mais produtos em um mesmo caminhão. 

9. Bunge: A maior empresa de agronegócios do país teve um desempenho 

socioambiental notável em 2011, a começar pela redução das emissões de gases 

efeitos estufa: 20% em comparação com 2010. Para tanto, substituiu os 

combustíveis fósseis usados nas caldeiras de processamento de grãos por biomassa. 

Com a energia térmica que gera com a queima do bagaço de cana-de-açúcar, a 

Bunge supre 78% de suas necessidades energéticas. 

10. Unilever: Melhorar a saúde e o bem-estar dos 2 bilhões de pessoas no mundo que 

usam pelo menos um de seus produtos é a meta da Unilever para os próximos 10 

anos. Nesse sentido, a empresa já retirou 20 milhões de quilos de açúcar, 3 milhões 

de quilos de sal e 30 milhões de quilos de gordura trans de sua linha de produtos 

alimentares. Outra frente da atuação da Unilever é a redução do desperdício de 

água, com produtos que exijam menos desse recurso natural. 

É importante para os consumidores sempre acompanharem as pesquisas feitas em 

relação às empresas de sua escolha, assim como verificar quais são seus valores, missão 

e métodos utilizados na produção, para que cada vez mais os consumidores passem a 

escolher produtos que possuem uma responsabilidade socioambiental e com excelente 

qualidade. 

1.2 SELOS ECOLÓGICOS NO MERCADO 

A importância atribuída à sustentabilidade do planeta vem aumentando 

significativamente, em virtude disso, algumas entidades pró-ecológicas cumprem o papel 

de fiscalizar, reconhecer e indicar diversos produtos à venda no mercado que são 

ecologicamente corretos, devido à sua composição ou ao seu baixo consumo de energia, 

no caso de eletroeletrônicos. Para identificar esses produtos indicados para consumidor 

que se preocupa com o futuro do planeta, as entidades atribuem os chamados Selos 

Verdes. 
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Os selos verdes, também conhecidos como eco-selos, atestam ações da empresa 

em favor ao meio ambiente, significando a forma que a empresa demonstra que aquele 

produto, embalagem ou serviço neutralizou ou diminuiu seus impactos ao meio ambiente. 

Muitas empresas ainda não procuram utilizar métodos de produção que tragam 

menor impacto ao meio ambiente, talvez por não souber os benefícios da utilização de 

um selo verde para a sua empresa. Na visão financeira, a empresa precisa desenvolver 

ações que contribuam para um mundo melhor para ter um selo verde. Essas ações podem 

apresentar custos que antes não tinham a mesma importância perante a empresa como a 

redução do uso de água e energia elétrica, reduzindo também os gastos com essas 

despesas. Em relação a marca da empresa, um selo verde agrega um certo valor ao 

produto, pois a empresa entra no “hall de instituições” que se preocupam com o futuro do 

planeta, tipo de ação bem vista pelos consumidores finais. 

Existem mais de 30 certificadoras “verdes” no país, mas a diversidade desses selos 

pode confundir os consumidores. Estes devem estar atentos para distinguir uma 

certificação conferida por um organismo independente dos selos autodeclaratórios, que 

são colocados nos produtos pelos próprios fabricantes. Os principais selos ecológicos do 

mercado são conferidos por certificadoras terceirizadas, entre eles estão: 

 

 FSC (Forest Stewardship Council): certifica áreas e produtos 

florestais, como toras de madeiras, móveis, lenha, papel, nozes e sementes. Este selo 

atesta que o produto vem de um processo produtivo ecologicamente adequado, 

socialmente justo e economicamente viável. Em ordem de receber este selo, dez 

princípios devem ser atendidos, entre eles a obediência às leis ambientais, o respeito aos 

direitos dos povos indígenas e a regularização fundiária.  

Outro selo que indica essa mesma categoria: Ceflor 
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   ISO 14001: certifica sistema de gestão ambiental de empresas 

e empreendimentos de qualquer setor. Este selo atesta que em sua operação, a empresa 

deve levar em conta o uso racional de recursos naturais, a proteção de florestas e a 

preservação da biodiversidade, entre outros quesitos. No Brasil, quem confere essa 

certificação é a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Ao contrário das 

demais certificações, não há um selo visível em produtos. Para saber se uma empresa tem 

o ISO 14001, deve-se consultar seu site ou centro de atendimento ao cliente. 

Empresas que possuem este certificado: Fiat, Panasonic, Petrobras, Itautec, entre 

outras. 

 

  LEED (Leadership in Energy and Environmental Design): 

certifica prédios e outras edificações. Este selo é concedido a edificações que minimizam 

impactos ambientais, tanto na fase de construção quanto na de uso. Materiais renováveis, 

implantação de sistemas que economizem energia elétrica, água e gás e controle da 

poluição durante a construção são alguns dos critérios. Esta é uma certificação norte-

americana e concedida pelo Green Building Council (GBC), no Brasil, desde 2008 é 

regulada pela GBC Brasil. 
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  Rainforest Alliance Certified: certifica produtos agrícolas, 

como frutas, café, cacau e chás. Este selo trata-se de uma certificação socioambiental, 

comprova que os produtores respeitam a biodiversidade e os trabalhadores rurais 

envolvidos no processo. Possui grande aceitação na Europa e nos EUA, e no Brasil é 

auditado pelo Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora) 

Outros selos que indicam essa mesma categoria: UTZ Kapeh e Max Haveelar.  

 

  ECOCERT: certifica alimentos orgânicos e cosméticos naturais 

ou orgânicos. Conforme este selo, os alimentos processados devem conter um mínimo de 

95% de ingredientes orgânicos para serem certificados. Para ganhar um selo de cosmético 

orgânico, um produto deve ter ao menos 95% de ingredientes vegetais e 95% destes 

ingredientes devem ser orgânicos certificados – no caso de cosméticos naturais, 50% dos 

insumos vegetais devem ser orgânicos. O contrato com a certificadora obriga o fabricante 

a indicar no rótulo se o produto é natural ou orgânico.  

Empresa que possui este certificado: Hérbia Cosméticos Orgânicos 
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  IBD (Instituto Biodinâmico): certifica alimentos cosméticos e 

algodão orgânicos. Este selo além de cumprir os requisitos básicos para a produção 

orgânica (como fazer rotação de culturas e não usar agrotóxicos) garante que a fabricação 

do produto obedece ao Código Florestal Brasileiro e às leis trabalhistas. Os produtos 

industrializados devem ter ao menos 95% de ingredientes orgânicos certificados – a água 

e o sal são desconsiderados nesse cálculo tanto para cosméticos quanto para alimentos. 

Outros selos que indicam essa mesma categoria: Ecocert (mencionado acima), 

Demeter, CMO (Certificadora Mokiti Okada) e IMO (Institute for Marketecology). 

 

  Procel: certifica eletrônicos e eletrodomésticos. Este é um selo 

do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica e indica os produtos que 

apresentam os melhores níveis de eficiência energética dentro de cada categoria. Os 

equipamentos passam por rigorosos testes feitos em laboratórios credenciados pelo 

programa. 

Empresas que possuem este certificado: Brastemp 

Os selos ecológicos são a garantia que de que o produto passou por avaliações e 

está em conformidade com critérios e normas nacionais/ internacionais. A sua indicação 

no rótulo do produto tira as dúvidas dos consumidores, e os deixa consciente da utilização 

de um produto sustentável. 
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1.3 CAMPANHAS DE CONSUMO SUSTENTÁVEL 

Para que seja possível entender as transformações que o conceito de 

sustentabilidade vem sofrendo ao longo das últimas duas décadas, é necessário olhar o 

modo como as empresas vêm abordando a responsabilidade socioambiental em sua 

publicidade e comunicação corporativa. 

Especialmente nos últimos anos, a forma de comunicação desses temas mudou 

muito e abriu caminho para que o próprio mercado publicitário se autorregulasse quando 

o assunto é propaganda verde ou socioambiental. A vigilância da sociedade foi aumentada 

ao mesmo tempo em que o discurso e as ações das empresas foram crescendo em 

sofisticação. 

Aos poucos, as empresas tomaram consciência de que não basta praticar 

filantropia para serem bem-vistas aos olhos da sociedade, e começam a se esforçar para 

incorporar indicadores de atuação responsável aos seus sistemas de gestão. No Brasil, 

surgem os modelos de balanço social, os indicadores de gestão Ethos e não tardam a 

chegar as demandas por sistemas de certificação da qualidade (séries ISSO 9001), meio 

ambiente (ISSO 14001), saúde e segurança ocupacional (OHSAS 18001), especialmente 

na indústria. 

Um instrumento de comunicação que passou a ser bastante utilizado nos anos 

2000 pelas empresas que buscavam consolidar uma imagem socialmente responsável foi 

o marketing relacionado a causas (MRC) – parceria comercial entre empresas e 

organizações da sociedade civil que capitaliza o poder das marcas e o poder das causas 

para gerar benefícios mútuos.  

Em 2006, a Grendene, empresa de calçados, utilizou uma ação da MRC junto com 

uma causa socioambiental e uma celebridade. A empresa procurou a Setor 2 ½ para 

promover a sua campanha. No lançamento da coleção de verão daquele ano, a top model 

Gisele Bundchen decidiu reverter parte dos recursos obtidos com a exposição de sua 

imagem pela venda das sandálias para uma tribo indígena e havia pedido que à Grendene 

o seu apoio.  Após pesquisas realizadas, a consultoria detectou que deveria seguir sua 

campanha através da causa da proteção da água das terras indígenas. 
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O programa Y Ikatu Xingu (“Água boa, água limpa do Xingu”) engajava mais de 

35 municípios na proteção dos afluentes do rio, que vinham sofrendo os efeitos do 

desmatamento acelerado, impactando diretamente o modo de vida dos povos indígenas 

ao seu entorno.  

Os índios da etnia Kisêdjês realizaram o trabalho de desenhar estampas da coleção 

e protagonizaram as imagens da campanha. Assim como Gisele Bundchen que divulgou 

a obra mundo afora, trazendo mais apoio à causa.  A iniciativa da campanha foi um 

sucesso, e a tribo foi respeitada, valorizada e justamente remuneradas pela campanha 

desenvolvida. 

No decorrer da década de 2000, outra empresa que trouxe a sustentabilidade como 

um forte atributo de marca foi a fabricante de cosméticos Natura. O posicionamento com 

esse viés começou a ficar mais evidente com o lançamento de sua linha de produtos Ekos, 

em 2001, produzida com matérias-primas tipicamente brasileiras e em sistemas de que 

beneficiam as populações tradicionais, com o objetivo de “buscar um novo modelo de 

criar e produzir dentro da indústria cosmética”. 

Segundo o manifesto da marca, trata-se de um modelo “que tem a consciência de 

que a natureza é inspiração para os relacionamentos e que se propõe, desde o inicio, a 

(re)descobrir, ressaltar, valorizar, preservar e difundir o patrimônio natural, cultural e 

social do Brasil, despertando em cada indivíduo a consciência, por meio de seus produtos, 

de que homem e natureza são um só”. A partir de 2005, a Natura inicia um processo de 

internacionalização e passa a reforçar ainda mais os atributos de sustentabilidade da Ekos. 

Além da comunicação propriamente dita, a empresa testa várias inovações fabris 

com o objetivo de reduzir a pegada ambiental dos produtos. Os sabonetes, por exemplo, 

passam a ser produzido 100% com óleos vegetais; as embalagens começam a ser feita 

com plástico PET reciclado; os rótulos, a trazer informações ambientais, e inaugura-se 

uma fábrica no Pará para gerar maior valor à comunidade local. 

Ao mesmo tempo em que sustentabilidade tornava-se mais familiar às pessoas, a 

comunicação abriu precedentes para uma prática pouco nobre: o greenwashing ou 

maquiagem verde – quando se utiliza estratégias para vender a ideia de que determinado 

produto ou empresa é sustentável, mas sem lastro nas atitudes reais da companhia. A 

partir de 2008, pode-se afirmar que apregoar sustentabilidade virou moda e gerou 
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percepção de ganhos extras, por isso, muitas empresas abusaram desse apelo, com claro 

déficit de ética, o que levou a uma maior organização do setor de publicidade e 

propaganda. 

A constatação de que indicativos de sustentabilidade também têm 

vulnerabilidades favoreceu a construção de verificadores mais consistentes. 

A ABAP (Associação Brasileira de Agências de Publicidade) e a ESPM (Escola Superior 

de Propaganda e Marketing) iniciaram a construção de um conjunto de indicadores de 

sustentabilidade da comunicação. Eles compreendem quatro dimensões: Valores da 

Agência (atuação política e diálogo com a sociedade); Comunicação 

Responsável (integridade da informação e das formas de persuasão); Gestão 

Sustentável (compromisso com os princípios do Pacto Global da ONU); e Investimento 

Socioambiental (cidadania corporativa apoia a movimentos da sociedade e voluntariado). 

 Certamente, a comunicação das empresas deve educar para uma cultura 

consciente e responsável e mostrar às pessoas que seus atos de consumo e cidadania 

podem, sim, mudar o mundo. 

A mais recente campanha do Itaú-Unibanco,#Issomudaomundo, caminha nessa 

direção: criada pela agência África, evidencia o poder transformador de atos simples, 

como ler para uma criança, utilizar a bicicleta como meio de transporte, ao mesmo tempo 

em que chama a atenção para as ações socioambientais adotadas pelo banco. 

O uso da hashtag também reforça a sintonia da instituição com o poder 

mobilizador das redes sociais na atualidade – que podem tanto elevar quanto trincar a 

reputação de uma marca. 

Mais um exemplo de empresa que procura minimizar os impactos ambientais 

causados pelo descarte incorreto é a Adidas. Em 2012, a marca de tênis Adidas lançou o 

programa voluntário “Pegada Sustentável”.  

O projeto consiste em coletar os tênis, de quaisquer marcas e que não tenham 

condições de uso, e entregá-los nas lojas de Adidas. O doador deve assinar um termo de 

doação do calçado para fins de reaproveitamento e, em troca, ganha um brinde de loja. A  

Adidas conta com sete lojas e 11 outlets  na grande São Paulo, onde o programa foi 

iniciado. Até o mês de Abril, quem colaborasse com o “Pegada Sustentável” recebia um 
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ingresso para o Museu do Futebol, localizado no estádio do Pacaembu. E a partir de 

Março, o programa foi espalhado para todo o país. 

Todas as doações foram encaminhadas para a empresa de logística reversa RCR 

Ambiental. Lá, a companhia descaracteriza o calçado, ou seja, faz com que o resíduo não 

apareça em nada com o produto original. Os resíduos triturados são co-processados. Esse 

termo estranho significa que as sobras dos tênis serão destinadas, de acordo com as 

normas ambientais, para os fornos de cimento em plantas de blendagem (mistura) de 

resíduos e substituirão uma parte considerável de combustível que seria gasto em tal 

processo. Dessa forma, o programa contribui para a economia de recursos naturais. 

Por fim, as empresas começam a perceber que o melhor negócio é adotar a 

sustentabilidade como uma plataforma real de gestão dos negócios, para só depois 

comunicá-la como parte dessa realidade. Num universo em que o comportamento 

sustentável é esperado das empresas como uma obrigação legal e de mercado, elas terão 

de se empenhar em construir mecanismos para promover a sustentabilidade em vez de 

apenas veicular a comunicação de seus próprios comportamentos. Tempos ainda mais 

interessantes virão. 
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CAPÍTULO II – DILEMAS ÉTICOS NA PRODUÇÃO 

A forma de agir em sociedade, os compromissos assumidos ou as omissões são 

indicativos de um comportamento ético ou antiético na ação de cada indivíduo. Ser ético 

ou ter comportamentos éticos refere-se a um modo exemplar de viver baseado em valores 

morais que reconhecem as dimensões do bem comum e, por isso mesmo, são aqueles 

comportamentos que contam com esforços coletivos para que sejam sempre definidos e 

defendidos como socialmente corretos. Um comportamento antiético resulta da falta de 

ética ou de uma transgressão das normas definidas em um código ético, onde a pessoa 

desconsidera os impactos de suas decisões para os outros, e visa somente o melhor para 

si mesmo. 

O comportamento moral do ser humano e a sua postura no meio social diz respeito 

à ética reconhecível neles ou não e como os terceiros serão afetados por suas escolhas.  

Dilema é um problema que oferece duas soluções, sendo elas ou controversas 

umas a outra ou ambas inaceitáveis. Um dilema ético surge quando há necessidade de se 

fazer uma escolha difícil, desagradável e que implica um principio moral. 

Todo profissional em algum momento de sua carreira pode enfrentar um dilema 

ético, diante do qual terá que decidir se deve agir de acordo ou não com o código de ética 

das empresas. Alguns dilemas são considerados os mais comuns no ambiente de trabalho: 

1) Denunciar um ato antiético cometido por um colega: uma situação muito comum 

dentro das empresas, onde o profissional se sente em conflito se deve ou não 

denunciar o ato antiético do seu colega. 

2) Conviver com atos antiéticos. 

3) Furto: o furto das empresas acontece mais frequentemente do que deveria, onde os 

profissionais furtam valores ou bens materiais consideráveis das organizações, e 

colocam seus colegas de trabalho em situação desconfortável diante a situação. 

4) Aceitar suborno: muitos profissionais aceitam o suborno para dar vantagem a seus 

fornecedores, e conseguirem contratos lucrativos para a sua empresa. 
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5) Receber presentes: do mesmo modo, profissionais beneficiariam um fornecedor em 

troca de brindes e presentes. 

6) Usar informações confidenciais em benefício próprio. 

Neste capítulo, será trabalhado como os dilemas éticos estão dentro das empresas, 

quais são suas opções para os métodos de produção visando o melhor para a sociedade e 

o meio ambiente. E também como muitas empresas que tomam atitudes éticas 

enfrentaram os problemas relacionados após a exposição deles.  

Para abordar essa questão é necessário também acrescentar à análise questões 

mais amplas, como se verá a seguir, uma vez que a chamada ética da sustentabilidade 

também diz respeito à percepção de que a sociedade tem problemas estruturais para 

enfrentar. 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA PRODUÇÃO 

CAPITALISTA 

Todas as empresas cujos serviços envolvem produção de produtos devem elaborar 

um Planejamento e Controle de Produção, pressupondo que um departamento permite a 

continuidade dos processos produtivos na indústria. Esse departamento controla os 

processos decisórios sobre a melhor forma de empregar recursos de produção, 

assegurando, assim, a execução do que foi previsto no tempo e quantidade certa e com os 

recursos corretos. 

A produção capitalista adapta a natureza aos desejos e necessidades humanas 

gerando uma questão ambiental complexa decorrente do intenso trabalho humano neste 

sistema. Segundo Marx (2008), uma característica do capitalismo é que seu próprio 

funcionamento exige a acumulação de capital para que exista crescimento econômico, 

mas essa mesma acumulação de capital traz como consequência o surgimento sucessivo 

de etapas de crise e de expansão. 

Por natureza entende-se logo, não só sua significação quanto ao que ela dispõe de 

exclusivamente “natural”, como a diversificação do solo conforme a localidade, áreas 

verdes e climas diferenciados, mas também e, sobretudo, a capacidade do homem de 
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usufruir dos benefícios a partir do desenvolvimento de modo de produção capitalista. Essa 

complexidade de relações, a interação entre o homem e natureza, é constituída de um 

ambiente conflituoso do qual fazemos parte, e por meio do qual nos interligamos, ou seja, 

compreender até que ponto a utilização desenfreada de tais benefícios interfere na 

dinâmica das relações humanas estabelecidas mediante o interesse da lucratividade 

independente dos meios naturais. 

É fato a intrínseca relação de dependência dos indivíduos e consequentemente do 

próprio capitalismo quanto ao que a natureza oferece como recurso utilizável, cabendo ao 

desenvolvimento da indústria o intuito de adaptá-la cada vez mais ao homem em favor 

do aumento da produtividade. 

Porém, notam-se atualmente muitas organizações e associações que, 

teoricamente, visam proteger o meio ambiente a partir de propostas ideologizadas que 

acabam apenas por denotar uma “sustentabilidade” inconsistente, já que são 

fundamentadas na adaptação proporcionada pelo mesmo capitalismo que 

disfarçadamente ou não, continua a se desenvolver. 

A sustentabilidade está subordinada então às relações intrínsecas de produção de 

mercadorias e, consequentemente, não há como pensar a sustentabilidade de natureza 

enquanto particularidades das relações de trocas de mercadorias, pois sua totalidade é 

contraditória na essência e assim se intensifica conforme o próprio desenvolvimento 

capitalista. 

É a partir dessa mesma relação contraditória, porém complementar atualmente, 

que se observa o crescimento de sociedades mundiais, bem como de grandes empresas 

localizadas nessas mesmas cidades e que buscam alternativas de produção, ou seja, que 

não agridam por completo o meio ambiente. 

Assim, o novo paradigma para as ciências é aproveitar o meio ambiente, mas sem 

destruí-lo; chamada de conservação ambiental que é caracterizada pelo desenvolvimento 

econômico e pela utilização da natureza juntamente com a consciência e a prática de não 

degradá-la. 

A conservação consiste em um conceito desenvolvido como um relacionamento 

ético entre as pessoas, terras e recursos naturais, através de uma utilização coerente destes 
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recursos de modo a não destruir sua capacidade de servir as gerações seguintes, 

garantindo sua renovação. 

Diante da preocupação com o impacto do desenvolvimento no meio ambiente foi 

atribuído um novo conceito de ética – a ética planetária, onde o objetivo é intensificar as 

campanhas contra destruição ambiental e preparar as novas gerações para conviver com 

as possíveis catástrofes. Deve-se ter consciência das ações tomadas pelas pessoas e que 

essas ações não irão afetar somente a nós, mas lugares que não são nem conhecidos no 

mundo inteiro. Assim, a ética deve acoplar-se aos outros sistemas sociais para atuar junto 

às questões relativas ao meio ambiente. 

Para diminuir o sofrimento e o risco de crises no meio ambiente, o 

desenvolvimento deve buscar equilíbrio entre utilização e conservação, assim as 

sociedades podem prosperar, segundo o modo de produção capitalista, mas cuidando do 

planeta. Para que isso ocorra é fundamental a busca de novas maneiras de viver e se 

desenvolver ao mesmo tempo, buscando atitudes que preservam a vitalidade do meio 

ambiente e que sejam desse modo, sustentáveis. 

O desenvolvimento sustentável é uma maneira de satisfazer as necessidades dos 

indivíduos hoje, mas sem destruir os recursos que serão indispensáveis no futuro, baseado 

em planejamento e no reconhecimento de que, para não acabar com os recursos naturais 

é fundamental que se reconheçam os limites de tais recursos. Adotando uma ideia de que 

qualidade ambiental e desenvolvimento econômico estão acoplados, de que os desgastes 

ambientais estão inter-relacionados o desenvolvimento sustentável atinge dimensões 

muitas vezes mundiais. 

É de vital importância que sejam estabelecidos alguns princípios para as 

sociedades, em ordem de o desenvolvimento sustentável possuir um impacto positivo. 

Estes princípios englobam o respeito e cuidado do meio ambiente, buscar melhorias na 

qualidade de vida humana, conservar a vida e diversidade do planeta, não ultrapassar os 

limites que a Terra pode tolerar, alterando as práticas sociais e gerar uma estrutura 

nacional para aliar desenvolvimento à capacidade do planeta. 

Uma economia sustentável é o resultado do desenvolvimento sustentável, que por 

sua vez conserva as fontes naturais ao mesmo tempo em que aprimora o bem-estar social 

e não tirar a eficácia do sistema produtivo. 
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2.2 PROBLEMAS SOCIOAMBIENTAIS URBANOS 

Vivemos em um mundo que se conecta e movimenta articuladamente em ciclos, 

tudo é interdependente e o todo é sempre afetado pelos movimentos em cada parte. Os 

problemas sejam eles econômicos, sociais, raciais, territoriais, religiosos ou qualquer 

outro, são problemas ambientais porque afetam nosso meio ambiente. 

No século em que vivemos não podemos mais dissociar problemas sociais de 

problemas ambientais, pois o meio ambiente é onde vive a sociedade, ou seja, todo 

problema social é um problema ambiental. 

O modo que a urbanização aconteceu nas sociedades ao redor do mundo foi 

desigual. Enquanto os países considerados “centrais” na época iniciavam os seus 

processos de urbanização, os países subdesenvolvidos só obtiveram o seu processo de 

urbanização em meados do século XX. 

O fato é que os distintos processos de urbanização estão ligados à industrialização 

e todos eles apresentam problemas tanto de caráter social quanto de caráter ambiental, 

sendo que boa parte desses problemas não está ligado somente ao processo de urbanização 

em si, mas também à má distribuição de renda e às contradições sociais. 

Os problemas sociais presentes em uma sociedade são diversos, entre eles, pode-

se destacar a segregação urbana, que é um fruto da concentração de renda no espaço das 

cidades e da falta de planejamento público que vise à promoção de políticas de controle 

ao crescimento desordenado das cidades. Devido à especulação imobiliária, os locais 

mais próximos aos grandes centros são os mais caros, tornando inacessível à grande 

massa populacional. Também há fator de que as cidades crescem constantemente fazendo 

com que as áreas que antes eram baratas e de fácil acesso se tornem mais caras, e assim 

a grande maioria da população pobre busca moradias em regiões mais distantes. 

Essa população sofre com a distância entre o seu local de residência e os centros 

comerciais, e os seus locais de trabalho, sendo que a maioria dos habitantes também sofre 

de condições precárias de trabalho e transporte público, além da péssima infraestrutura 

dessas zonas segregadas. 
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Outro problema social que possui destaque é o processo de favelização. Esse se 

associa a concentração de renda, ao desemprego e à falta de planejamento urbano. Muitas 

pessoas, por não disporem de condições financeiras para custear suas moradias, acabam 

não encontrando outra saída senão ocupar áreas que geralmente não apresentam 

características favoráveis à habitação, como os morros. 

A formação e proliferação de favelas é a principal denúncia das desigualdades 

sociais no espaço urbano e são elementos característicos de grandes metrópoles como São 

Paulo, Rio de Janeiro, entre outras.  

 

Imagem 1.0: Ocupação em áreas irregulares no Rio de Janeiro 

Muitos dos problemas ambientais urbanos estão diretamente ligados aos 

problemas sociais, como o fato do processo de favelização contribuir para a agressão do 

meio ambiente, visto que as ocupações irregulares geralmente ocorrem em zonas de 

preservação ou em locais próximos a rios e cursos d’água. 

Outro fator ligado aos problemas ambientais é a interferência excessiva do homem 

na natureza, onde ele a transforma conforme seus interesses e explora os recursos 

disponíveis em busca da maximização dos lucros sem se preocupar com as consequências. 

Uma das consequências comum desta interferência do homem são as enchentes, 

que costumam afetar as zonas segregadas, os locais mais pobres da sociedade. O processo 

de inundação de uma determinada região pode ser natural, acontecendo com ou sem a 

intervenção humana. Mas muitos lugares afetados decorrem da falta de planejamento 

público, da poluição urbana ou às condições de infraestrutura, como a impermeabilização 

dos solos a partir da construção de ruas asfaltadas, pois a água que normalmente infiltraria 
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no solo, acaba não tendo para onde ir e deságua nos rios, que acumulam, transbordam e 

provocam enchentes. 

Um problema ambiental urbano bastante comum e que está ligado a um fator 

social, é o fenômeno das ilhas de calor, que ocorre nas regiões centrais das grandes 

cidades. Tal situação é consequência do processo de verticalização, ou seja, a formação 

de prédios que limitam a circulação do ar, e junto com a retirada de árvores, contribui 

para a concentração de calor. 

A indiferença diante das desigualdades sociais, a falta de planejamento público e 

a ausência de uma maior consciência ambiental constituem os problemas 

socioambientais. 

 

Imagem 1.1: Esta imagem retrata o problema social da pobreza e o problema 

ambiental da poluição de lixo em Bombaim, na Índia. 
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2.3 PROBLEMAS SOCIOAMBIENTAIS DAS EMPRESAS 

Embora estejam acontecendo vários empreendimentos por parte das empresas, 

novas leis tenham sido sancionados, acordos internacionais estejam em vigor, a realidade 

continua a apontar que os problemas ambientais são enormes. 

Atualmente, muitas empresas continuam a ignorar os direitos humanos de seus 

trabalhadores e os submetem a condições de trabalhos precárias e desumanas, pois se 

aproveitam de suas condições socioeconômicas para obter uma produção alta com o 

menor custo possível. 

Assim, muitas empresas em certo momento de sua trajetória se deparam com 

problemas sociais e ambientais, geralmente causados pelos impactos de seu estilo de 

produção. Os efeitos trazem à tona indignação e desconfiança da população e em alguns 

casos, consequências ambientais graves. 

Uma empresa que sofreu critica negativas da sociedade e até mesmo o título de 

“pior empresa do mundo” é a empresa Vale. A empresa Vale é uma das maiores 

mineradoras do mundo, é brasileira e foi criada para a exploração das minas de ferro na 

região de Itabira no estado de Minas Gerais em 1942, no governo Getúlio Vargas. 

Considerada a terceira mineradora do mundo, a maior produtora de minério de ferro e a 

segunda maior de níquel. 

O prêmio Public Eye Awards, que é realizado desde 2000 pelas ONGs Greenpeace 

e Declaração de Berna foi entregue pessoalmente, em 2012, ao presidente da Vale, Murilo 

Ferreira, pela Articulação Internacional dos Atingidos pela Vale, pelas numerosas 

violações dos direitos socioambientais que a Vale promove nas regiões onde estão 

instalados seus projetos, bem como acusações de evasão fiscal e dívidas bilionárias. 

A Vale foi indicada e ganhou o prêmio de pior empresa do mundo por violar 

direitos fundamentais no Brasil e em mais 39 países, provocando danos aos seres 

humanos e ao meio ambiente. Ela teve 25.043 votos, no site da Public Eye Awards, 

concorrendo com as empresas Tepco - responsável acidente nuclear de Fukushima - 

(24.245), Samsung (19.014), Barclays (11.107), Syngenta (6.052) e Freeport (3.308). 
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Ao receber o prêmio, o presidente da Vale Murilo Ferreira afirmou não considerar 

a premiação, por envolver organizações estrangeiras, que em sua opinião "querem 

bloquear o desenvolvimento do Brasil".  

Um dos maiores motivos foi devido à participação da empresa em Belo Monte, 

hidrelétrica em construção no rio Xingu, em Altamira (PA), que tem ensejado ampla 

oposição de grupos ambientalistas e de apoio aos povos indígenas em todo o mundo. Ao 

ser questionado sobre a participação da Vale nas violações cometidas por Belo Monte e 

TKCSA, Murilo Ferreira se desresponsabilizou das acusações, alegando que embora as 

reconheça - as violações - a Vale não teria controle sobre esses projetos.  

Foi afirmado pela entidade que Murilo Ferreira se omitiu diante das questões 

levantadas sobre a duplicação da estrada de ferro Carajás, violação dos direitos 

trabalhistas e sobre a preservação dos recursos hídricos. No caso da Serra da Gandarela, 

o presidente da Vale informou que o projeto Apolo está parado por falta de recursos, mas 

sua assessora confirmou que a Companhia continua realizando prospecções e pesquisa na 

última serra intacta de Minas Gerais. 

Ele disse ainda que são infundadas as acusações de envolvimento da Vale nos 

assassinatos de trabalhadores, na Guiné. Quanto a Moçambique, o presidente da Vale se 

limitou a reconhecer que haveria problemas com os assentamentos de Moatize e não 

especificou que medidas a empresa vem tomando para solucioná-los. 

Murilo Ferreira se omitiu diante as questões levantadas sobre a duplicação da 

estrada de ferro Carajás, violação dos direitos trabalhistas e sobre a preservação dos 

recursos hídricos. 

Algumas das denúncias à empresa foram as seguintes: 

 Em Piquiá, no município de Açailândia, no Maranhão, a população sofre com 

vínculo ambíguo e predatório da Vale com as guseiras, envolvidas em trabalho 

escravo, desmatamento e poluição. Há indícios de um aumento significativo no 

número de mortes devido a câncer nos pulmões na região. 

 Em Minas Gerais, no quadrilátero ferrífero, a Vale já destruiu a maior parte das 

áreas de cangas ferruginosas que, associadas à formação geomorfológica, protegem 
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os mananciais de água. A atividade predatória põe em risco a segurança do 

abastecimento público de água, no Estado. 

 No Estado do Espírito Santo, Sudeste do Brasil, além da poluição que inclui a 

emissão de material particulado, inclusive de gases cancerígenos, a Vale é acusada 

de despejar minérios no mar, formando uma jazida de 150 mil metros cúbicos no 

mar de Camburi, litoral da capital, Vitória, contaminando a região. 

 No Sul do Estado, em Anchieta, a empresa se esforça para retirar da localidade de 

Chapada do A 73 famílias descendentes de indígenas para construir a Companhia 

Siderúrgica de Ubu (CSU). 

 Em âmbito internacional, a Vale é responsável pelo processo de expropriação e 

deslocamento compulsório de mais de 1300 famílias em Moçambique, segundo a 

Justiça Global. "Recentemente, seis pessoas foram assassinadas em uma 

mobilização de operários que reclamavam a falta de cumprimento da Companhia 

de acordos trabalhistas. Lideranças locais acusam a Vale de ter fornecido veículos 

usados para reprimir os manifestantes". 

O prêmio internacional Public Eye Awards é conhecido como o “Nobel da 

vergonha” corporativa mundial, e concedido a empresas com graves passivos sociais e 

ambientais por voto popular. 

Para mencionar uma empresa que obteve problemas sociais, destaca-se a empresa 

Zara. A Zara é uma rede de lojas de roupas e acessórios para o público feminino, 

masculino e infantil fundada por Amancio Ortega e Rosalía Mera. No Brasil, a maior 

parte dos produtos ofertados em suas lojas são importados. 

Essa empresa nem sempre respeita as condições de trabalho dos empregados que 

fabricam suas peças. Em 2014 foi assumido pelo presidente João Braga na Assembleia 

Legislativa de São Paulo (Alesp) que a rede espanhola Zara utilizava trabalho escravo em 

sua cadeia de produção de roupas e acessórios. 

Em 2011, o escândalo foi trazido ao público por uma reportagem da televisão 

Brasileira Band. Os repórteres descobriram 15 pessoas que estavam trabalhando em em 
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condições degradantes, no interior do estado de São Paulo. Em Maio, a Superintendência 

Regional do Trabalho e Emprego libertou 52 pessoas, quase todas originárias da Bolívia. 

O recrutamento dos 'quase escravos' seguia o padrão habitual: os trabalhadores 

foram aliciados em zonas muito pobres da Bolívia e do Peru, com promessas de melhores 

condições de vida no Brasil, mas, mal chegaram a São Paulo, foram obrigados a trabalhar 

16 horas por dia, por um salário inferior ao vencimento mínimo legal, que são 340 dólares 

por mês. E desse salário miserável os empregadores ainda descontaram o custo da viagem 

para o Brasil, a comida e outros custos, o que, para o MTE, constitui crime de escravatura 

por dívida. 

 

      

Imagens 1.3;1.4;.15: Condições de moradia dos trabalhadores e trabalhadora 

produzindo peças de roupa da marca Zara. 
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Outro problema social que a Zara enfrentou recentemente foi a produção de um 

pijama infantil com um design duvidoso que após queixas foi retirado do catálogo. O 

pijama de algodão possuía como características listras azuis e brancas com uma grande 

estrela amarela na altura do coração. 

A semelhança com a estrela de Davi imposta aos judeus pelos nazistas durante a 

Segunda Guerra Mundial causou revolta entre os internautas, obrigando a marca 

espanhola de roupas a retirar o mais rápido possível do mercado. Menos de mil produtos 

chegaram a ser vendidos. 

Apesar da Inditex, empresa detentora da Zara, ter explicado que a estrela amarela 

era inspirada nos xerifes e que não havia intenções de ofender seus clientes, foi 

questionado como uma peça de roupa passou pelos controles habituais sem ninguém ter 

entendido a dimensão simbólica que esse desenho representa. 

 

Imagem 1.6: pijama infantil da Zara. 
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CAPÍTULO III – A PRODUÇÃO E O CONSUMO 

CONSCIENTE 

Atualmente a humanidade está consumindo 50% a mais em recursos naturais 

renováveis do que o planeta é capaz de regenerar, devido ao fato que as sociedades 

possuem um sistema de produção já desenvolvido, em geral de orientação capitalista, 

alimentando o consumismo e gerando uma competição entre as empresas. 

Constantemente as empresas arranjam meios de despertar o desejo do consumo, 

destinando uma infinidade de produtos para satisfazer as necessidades dos consumidores. 

Muitas vezes o consumidor não faz uma reflexão crítica antes de iniciar a atividade de 

compra e é influenciado pela mídia esmagadora por parte das empresas. 

Mas já é notável que muitos consumidores tenham tornado o consumo racional e 

satisfatório ao mesmo tempo através de um melhor julgamento e escolha na atividade de 

compra. Nos últimos anos, tem se destacado uma nova postura no comportamento de 

consumo porque as pessoas estão mais sensíveis ao fato de que o modelo de produção e 

consumo adotado pelo mundo nas últimas décadas é insustentável. A explosão de 

consumo resultou em um modelo de desenvolvimento que de um lado está esgotando os 

recursos naturais do planeta e, de outro, causa impactos negativos na qualidade de vida 

da população. Esse pensamento cresce à medida que o consumidor passa a ter mais 

consciência do poder que existe no seu ato de compra. 

O então chamado de consumidores conscientes causam impactos nos métodos de 

produção, pois o ato do consumo possui um papel transformador na realidade em que 

vivemos. Basta os consumidores se conscientizarem de suas escolhas cotidianas de 

consumo – compras, uso e descarte de produtos ou serviços- que irão contribuir para uma 

sociedade mais acolhedora e saudável, e ao tomar decisões que possam trazer os melhores 

impactos possíveis estarão contribuindo com o respeito à natureza, as boas condições de 

trabalho e comunidades bem cuidadas. 

Como visto no primeiro capítulo, muitas empresas já estão alterando os seus 

métodos de produção e fazendo com que a sustentabilidade, a produção e o consumo 

consciente sejam prioridades do seu sistema de administração. 
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No capítulo a seguir, será demonstrado como este impacto do consumo consciente 

afetou as empresas, e o que estas criaram e promovem em ordem de ajudar a construir 

uma sociedade do bem-estar, que proporcione o suficiente para todos e para sempre. 

 

3.1 A INFLUÊNCIA DO CONSUMO NA PRODUÇÃO 

Pode ser observada hoje em dia uma grande concentração populacional e forte 

industrialização nas cidades juntamente com as mudanças no padrão de consumo. Esses 

fatores levaram não somente a conscientização do consumo, mas também 

conscientizações por parte das empresas e mudanças foram feitas em suas cadeias 

produtivas. 

No Brasil, a capacidade de transformação de conhecimento em melhor qualidade 

de vida e em negócios ainda é pequena, mas o país vem buscando por meio de políticas 

públicas claras, incentivar a criação de instrumentos que promovam o envolvimento de 

empresas e da sociedade no trabalho de constituição de um sistema sustentável, 

principalmente do ponto de vista das mudanças de atitude. 

Um exemplo de medida eficiente é transformar em regras as boas práticas 

empresariais, nas suas diversas searas – seja no modo de produzir, seja na substituição de 

recursos naturais -, consolidando-as como padrão geral. E os meios que podem ser 

utilizados para transformar boas práticas em normas são a regulamentação pública e a 

autorregulação setorial, muitas vezes utilizada conjuntamente. 

As empresas, nacionais e internacionais, passaram a alterar suas ideologias diante 

do desgaste que está o nosso planeta. Atualmente, muitas empresas estão apostando no 

tripé da sustentabilidade, também chamado de Triple Bottom Line, onde os seus eixos 

são: People, Planet, Profit, pois os resultados da organização são medidos em termos 

sociais, ambientais e econômicos. 

Essas medidas são apresentadas nos relatórios corporativos das empresas 

comprometidas com o desenvolvimento sustentável e por enquanto ainda são de caráter 

voluntário. Na Europa Ocidental, 68% das multinacionais fazem este tipo de relatório, e 

nos Estados Unidos a porcentagem atinge 41% das multinacionais. 
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Alguns exemplos dessas medidas já foram aplicados, como nota-se em passarelas 

internacionais da moda que as bolsas, tênis e roupas possuem em seu material a pele do 

pirarucu, um peixe amazônico de fundamental importância para a alimentação e a 

economia da população local, um modo da moda unir o chique ao sustentável. Restos de 

fraldas ou de absorventes, desperdiçados durante o processo industrial, tornam-se 

espreguiçadeiras feitas com madeira plástica. Até mesmo o isopor pode ser incluído 

nessas medidas, pois está sendo utilizado para molduras de espelhos, porta-retratos, 

rodapés e deques para área de lazer. 

O Instituto Akatu e Ethos divulgaram uma pesquisa demonstrando que 78% dos 

brasileiros têm interesse em saber o que as empresas estão fazendo no quesito 

responsabilidade socioambiental. Outro estudo do Instituto Akatu revela que 37% dos 

entrevistados se dispõem a pagar mais por um produto com um selo ambiental. 

Ambas as pesquisas comprovam que a população não quer mais viver com 

estatísticas vergonhosas, como a do plástico, que representa 90% do lixo depositado nos 

oceanos.  

Empresas que tomaram iniciativas sustentáveis: 

 Osklen: a empresa apresenta uma rede chamada luxo sustentável, ou seja, uma 

moda diferenciada, respeitando o meio ambiente e toda a cadeia produtiva. Para 

viabilizar essa dinâmica nos negócios, o diretor da empresa fundou o instituto-e, 

caldeirão de iniciativas sustentáveis de onde saem diretrizes para a Osklen. Uma 

delas, a etiqueta e-fabrics, identifica se as matérias-primas usadas nos produtos da 

marca respeitam critérios de comércio justo e desenvolvimento sustentável. De lá 

também saem ideias de projetos socioambientais. Um deles é programa 

Recuperação da Costa Brasileira, que reabilitou 17 dunas e a vegetação nativa que 

margeiam o calçadão carioca nas praias de Ipanema e do Leblon.  

 Ecowood: empresa com sede no Rio de Janeiro que compra resíduos de fraldas e 

absorventes da Kimberly-Clark e desenvolve móveis e revestimentos. Isso só é 

possível porque a fabricante, fundada em 2005, tem uma tecnologia capaz de 

transformar resíduos diversos – fundindo polímeros com fibras naturais – para 

produzir um material com características de madeira. 
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Imagem 1.7: Ambiente da Casa Cor Rio 2012, decorado com deque na cor tabaco feito 

pela Ecowood com madeira plástica. A matéria-prima vem do refugo industrial de 

fraldas e absorventes da Kimberly- Clark. 

 

 Kimberly-Clark: a empresa decidiu tomar novos rumos à sua história ao procurar 

alternativas para a redução de lixo industrial, decidindo que não mandaria mais 

resíduos para nenhum aterro sanitário. Após uma pesquisa com negociantes de 

diferentes segmentos, a empresa descobriu que os resíduos – compostos de celulose, 

polímero e plástico – poderiam servir de matéria-prima em 184 negócios. 

 Santa Luzia: fabricante de molduras, perfis e revestimentos, a companhia tomou 

conhecimento de uma fórmula para reciclar o isopor. Com tecnologia trazida da 

Alemanha, transforma o material numa placa de plástico que substitui a madeira. 

Em 2000, 95% da matéria-prima da empresa era de madeira e apenas 5% de 

material reciclado, atualmente a situação é inversa. Na reciclagem do isopor, a 

empreitada gerou trabalho para os detentos de um presídio próximo a Curitiba: são 

eles que higienizam os recipientes de isopor usados na refeição. 

É importante ressaltar o que essas e muitas outras empresas têm realizado em sua 

cadeia produtiva, visando sempre o modo mais sustentável e consciente de produzir, para 

passar uma tranquilidade para os seus clientes, pois estes estão cada vez atribuindo 

importância para o consumo consciente. 
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3.2 DISCURSO PUBLICITÁRIO COMO MEIO DE CONSUMO 

O constante incentivo à aquisição de bens e serviços tornou-se característico da 

sociedade capitalista em que vivemos. O discurso publicitário se constitui em interferir 

diretamente na tomada de decisões dos consumidores, muitas vezes iludindo-os, mas 

muitas vezes direcionando um caminho para o consumo consciente. 

Diante dessa perspectiva, os comportamentos do consumo refletem o jogo de 

apropriação estratégica das práticas sociais trazendo os valores e crenças do consumidor 

para o universo da publicidade. 

A publicidade se constitui como um verdadeiro sistema de comunicação e prepara 

o terreno para os movimentos ideológicos, já que hoje o problema não é mais produzir, 

mas sim vender e assegurar o seu escoamento. Para isso, a publicidade precisa organizar 

a demanda e a produção de necessidades. 

Os anunciantes utilizam estratégias discursivas para atingirem fins comerciais 

junto ao seu público-alvo. A intenção é divulgar as características e qualidade inerentes 

ao produto para que, assim, os consumidores façam suas escolhas de acordo com suas 

necessidades e/ou desejos. 

Porém, a publicidade não é apenas uma técnica comercial que visa, por meio de 

suas incitações mecanicistas ou sugestivas, tornar-se necessário a compra de determinado 

produto. Ela é um produto que estreita a relação com a sociedade, fazendo da publicidade 

um reflexo da cultura contemporânea, podendo ser fator dinâmico de evolução por meio 

de sua estratégia sugestiva. 

A produção em massa de um determinado produto conduz a um consumo em 

massa. Para isso, as empresas comerciais recorrem às técnicas de persuasão psicológica 

e aos meios de difusão para tentar convencer o maior número de consumidores. De tal 

modo que a publicidade é um meio pelo qual o anunciante entra na cabeça do consumidor 

para provar e estabelecer o posicionamento da marca transmitindo a sua mensagem e 

recriando e/ou despertando necessidades de consumo. 

É comum a relação entre publicidade e necessidades, pois a própria publicidade 

explora e cria tais necessidades. De acordo com o psicólogo americano Abrahan Maslow 

as pessoas buscam, primeiro satisfazer as necessidades que estão na base da pirâmide e 
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depois as que estão no topo. Primeiramente as necessidades fisiológicas e de segurança 

seriam supridas e depois dessas as de afeto e reconhecimento, e após essas, o sujeito 

tentaria satisfazer o último nível de auto realização.  

 

Imagem 1.8: Pirâmide de Maslow 

 

Habitualmente esses consumidores suprem os primeiros níveis da pirâmide e em 

seguida precisam sentir-se estimados. Dessa maneira, é notável que os produtos e serviços 

consumidos carreguem várias qualidades como: elegância, versatilidade, riqueza, 

independência, luxo, diferenciação, exclusividade, entre outros.  

Assim, o motivo imediato da ação humana é o desejo, pois ele é a expressão 

consciente da necessidade. A ideia das empresas é chamar a atenção do consumidor por 

meio de apelos sedutores, pois a arte da sedução adentra a publicidade como forma de 

ganho mercadológico visando o consumismo. 

Por outro lado do que foi apresentado acima, encontramos atualmente 

propagandas publicitárias incentivando o contrário de todas as propagandas usuais. As 

instituições cada vez mais se preocupam com o desgaste que o planeta está sofrendo, e 
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apesar de tomar medidas para alterar a sua cadeia produtiva, é necessário uma 

colaboração por parte dos consumidores também. 

As propagandas continuar a ter a sua sedução, mas os anunciantes procuram 

demonstrar isso de forma positiva. De tal modo, que já foram vistos cartazes, propagandas 

de televisão e outros modos de divulgação, incentivando a compra de produtos feitos com 

materiais ecológicos, à redução do consumo de água, a reutilização de diversos objetos, 

preferência pela reciclagem de lixo, entre outras diversas maneiras de estimular o 

consumo consciente. 
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Figura 1.9: Propaganda publicitária do canal do Youtube “Porta dos Fundos”, 

onde incentiva seus fãs a economizar água. 

A importância do consumo como instrumento de cidadania cresce a cada dia ao 

mesmo tempo em que o mundo empresarial evolui rumo a um maior envolvimento social.  

As organizações são bastante reconhecidas por seus produtos, mas atualmente os 

consumidores com muito mais acesso à informação tem novos canais para cobrar atitudes 

das empresas que eles escolhem para consumir bens ou serviços. E os consumidores 

fazem isso de maneira severa: se estiverem satisfeitos, tornam-se fiéis; do contrário, são 

capazes de destruir ou ao menos arranhar seriamente a imagem de uma corporação e, 

consequentemente, seus lucros. 

Os consumidores possuem um papel fundamental para que o sistema de produção 

das empresas seja sustentável e para a conscientização da sociedade visando mudanças 

sociais e ambientais. 

 

3.3 MERCADO ÉTICO 

O Mercado Ético é um elo da rede Ethical Markets, plataforma mundial de 

comunicação criada pela economista Hazel Henderson, para difundir informações, 

práticas exemplares, estudos, reflexões e debates que inspirem e motivem pessoas a se 

engajar na construção de sociedades mais justas, equânimes e ambientalmente 

equilibradas. 

Hazel Henderson é uma economista de renome mundial, sindicalizada no mundo 

inteiro, consultora em desenvolvimento sustentável e conselheira de organizações 

governamentais e privadas em vários países.. Ela atua no Conselho Internacional do 

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, em São Paulo; atua no Conselho 

Programa de Forum 2000, em Praga e é um membro da World Business Academy.  

O Mercado Ético dedica atenção especial aos temas relacionados à 

sustentabilidade nas relações econômicas, como:  

 Ética e responsabilidade social nos negócios; 
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 Governança e cidadania corporativas; 

 Investimento socialmente responsável; 

 Eficiência energética; 

 Pesquisa, desenvolvimento e implantação de matrizes energéticas baseadas em 

fontes limpas e renováveis; 

 Contenção da pegada ecológica, redução do desperdício e produção mais limpa; 

 Inovação para a sustentabilidade; 

 Diversidade, bem-estar e respeito aos direitos humanos nas relações de trabalho; 

 Politicas públicas de desenvolvimento local e combate à pobreza; 

 Economia da atenção; 

 Comércio justo; 

 Consumo consciente. 

A rede Ethical Markets também está presente nos cinco continentes, por meio de 

ações editoriais como sites de internet, publicações, séries para TV e rádio.  

No Brasil é responsável pelo Portal Mercado Ético, dedicado à veiculação de 

notícias, reportagens, artigos, programas de WebTV e podcasts sobre temas relacionados 

ao desenvolvimento sustentável; e também é responsável pelo programa Série Novos 

Tempos. 

O Mercado Ético é um meio de informação e conhecimento para os novos tempos, 

as suas temáticas disponibilizadas em seu site são de extrema importância para a 

conscientização de que a sustentabilidade é um caminho que implica em aprendizado, 

erros e acertos. 

As empresas e os seus consumidores podem e devem consultar o conteúdo 

disponível no site para se informarem melhor de como pode ser realizado uma 

flexibilidade no ambiente de trabalho e no ambiente pessoal. 
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Flexibilização é a nova palavra de ordem em grande parte dos ambientes de 

trabalho. Segundo especialistas, empresas estão tendo que se adaptar às demandas dos 

profissionais contemporâneos, que podem ter origem nos avanços da tecnologia móvel, 

ou mesmo nas características da rotina de quem mora em uma cidade grande, por 

exemplo. 

O objetivo é trazer um ambiente tanto pessoal como profissional com qualidade 

de trabalho e o cumprimento de prazos e metas, pois assim que os resultados aparecem 

todos passam a obter uma confiança maior no sistema de trabalho, de tal modo que os 

funcionários ganham em qualidade de vida e a empresa com o aumento da produtividade. 

Duas matérias ganham destaque no Mercado Ético: 

 10 empresas com melhores práticas nas categorias de sustentabilidade: a 

edição 2014 do Guia Exame de Sustentabilidade apresentou uma lista com 

exemplos inspiradores de 61 empresas-modelo em 19 setores, com 

destaque especial para as seguintes: 

-Melhor em governança de sustentabilidade: Brasil Kirin, fabricante de bebidas. 

-Melhor em diretos humanos: Avon, fabricante de produtos cosméticos. 

-Melhor em mudanças climáticas: BRF, fabricante de bens de consumo. 

-Melhor em relação com a comunidade: Bunge, agronegócio. 

-Melhor em relação com os clientes: AES Brasil, empresa de telefonia. 

-Melhor em gestão de fornecedores: Camargo Corrêa, construtora. 

-Melhor em gestão de água: Ambev, fabricante de bebidas. 

-Melhor em gestão de biodiversidade: Danone, fabricante de produtos lácteos. 

-Melhor em gestão de resíduo: Coca-Cola, fabricante de bebidas. 

-Melhor em ética e transparência: L’oreal, fabricante de produtos cosméticos. 
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Na era dos apps, economia é um dos temas mais trabalhados. 

Pensando em economizar cada vez mais os recursos naturais do planeta, a 

Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN e o Instituto Akatu lançam uma 

ferramenta. O aplicativo “Nossa Energia”, gratuito e desenvolvido para orientar as 

pessoas em relação ao consumo eficiente de energia. 

 A ferramenta oferece uma calculadora que identifica os gastos de acordo com os 

eletrodomésticos e o consumo da residência, o jogo “Apagão” e dicas práticas para a 

economia de energia. 

 O usuário irá conhecer diversas dicas sobre o consumo eficiente de energia 

elétrica, que também está ligado ao uso da água, uma vez que é gerada através de 

hidrelétricas. 

  

Figura 1.10: aplicativo “Nossa Energia” 
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CONCLUSÃO 

Ao chegar às considerações finais é possível perceber que estamos diante de um 

tema tão complexo que, na realidade, seria mais adequado pensar que esse trabalho é mais 

um ponto de partida do que um ponto de chegada. 

Isso porque ética e consumo são temas que se aproximam não somente por razões 

estratégicas e mercadológicas, mas principalmente porque vivemos um momento no qual 

o consumo sem ética pode ter repercussões desastrosas em nosso cotidiano. 

No capítulo um chamamos a atenção para algumas empresas, órgãos e instituições 

públicas que tornaram a sua rotina de trabalho sustentável. Faz parte do conhecimento 

de todos, que os recursos naturais podem ser renováveis ou não, e que a sua relação com 

o homem por um lado gera bens capazes de satisfazer as necessidades humanas, e por 

outro lado gera cada vez mais crises e escassez de recursos naturais do planeta. 

Diante dessas crises e do consumo sem ética da população, destacamos neste 

primeiro capítulo, as empresas que possuem responsabilidade socioambiental, 

promoveram campanhas, ações, entre outros em prol da sustentabilidade, e como 

decidiram demonstrar aos consumidores através de selos que atribuem o consumo 

consciente a produção. 

Em ordem de o consumo consciente crescer cada vez mais, e ser compartilhado a 

todos, as empresas precisam agir conscientemente em sua produção também. A 

produção consciente está se tornando presente nas empresas e explícito para os seus 

consumidores.  

O fato de uma empresa possuir selos ecológicos significa que sua produção 

prioriza a sustentabilidade e os menores danos possíveis ao meio ambiente, atribuindo 

uma preferência aos consumidores, que escolhem produtos que possuem este selo. 

Assim como as campanhas organizadas pelas empresas, em prol da sustentabilidade, 

geram satisfação entre os seus consumidores que prezam o consumo consciente e traz 

uma conscientização para aqueles que estão rumo ao consumo com ética. 



 
 

43 
 

No capítulo dois evidenciamos que embora o desenvolvimento sustentável na 

produção capitalista seja possível, os problemas sociais e ambientais continuam a existir 

e afeta tanto a população como a visão da sociedade de determinada empresa. 

O comportamento moral do ser humano e a sua postura no meio social diz respeito 

à ética reconhecível neles ou não e como os terceiros serão afetados por suas escolhas. 

Os profissionais em determinado momento da sua carreira podem enfrentar um dilema 

ético, diante do qual terá que decidir qual será o melhor comportamento em ordem de 

agir de acordo com o código de ética das empresas e pensar no melhor para a situação, 

e para os terceiros afetados. 

De tal modo, neste segundo capítulo  foi trabalhado como os dilemas éticos estão 

dentro das empresas, quais são suas opções para os métodos de produção visando o 

melhor para a sociedade e o meio ambiente.  

A produção consciente já se tornou um tema presente em diversas empresas, mas 

é notável que a sociedade esteja enfrentando problemas estruturais devido a produção 

capitalista adaptar a natureza aos desejos e necessidades humanas gerando uma questão 

ambiental e social complexa decorrente do intenso trabalho humano neste sistema. 

Diante desses problemas estruturais, cabe às empresas tomar as decisões que 

trazem menores impactos sociais e ambientais, e que trazem uma melhor visão de seu 

método de produção, pois na sociedade em vivemos atualmente, a imagem de uma 

produção consciente dentro das empresas é um fator decisivo para os consumidores. 

No capítulo três a ênfase recaiu sobre o consumo racional e satisfatório ao mesmo 

tempo, e o impacto que estes consumidores causam nos métodos de produção. A partir 

do momento que os consumidores se conscientizam de suas escolhas cotidianas de 

consumo estão contribuindo para uma sociedade mais acolhedora e saudável, e estas 

escolhas trazem os melhores impactos possíveis à natureza, às boas condições de 

trabalho e para comunidades bem cuidadas. 

Pode ser observada hoje em dia uma grande concentração populacional e forte 

industrialização nas cidades juntamente com as mudanças no padrão de consumo. Esses 

fatores levaram não somente a conscientização do consumo, mas também 
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conscientizações por parte das empresas e mudanças foram feitas em suas cadeias 

produtivas. 

Algumas empresas decidiram mudar também a publicidade utilizada em seus 

produtos. Normalmente o discurso publicitário se constitui em interferir diretamente na 

tomada de decisões dos consumidores, muitas vezes iludindo-os. Mas este discurso já 

mudou em muitas empresas, e atualmente direciona para o consumo consciente. 

Para os consumidores e empresas que procuram mais informações sobre os 

métodos de produção e os seus impactos, o Mercado Ético é uma plataforma mundial 

de comunicação criada para difundir informações, práticas exemplares, estudos, 

reflexões e debates que inspirem e motivem pessoas a se engajar na construção de 

sociedades mais justas, equânimes e ambientalmente equilibradas. 

Assim, as temáticas trabalhadas nesta rede e as informações divulgadas e 

compartilhadas na sociedade são de extrema importância para a conscientização de que 

a sustentabilidade é um caminho que implica em aprendizado, erros e acertos. 

Por isso, neste trabalho, compartilhamos a importância do papel fundamental dos 

consumidores para que o sistema de produção das empresas seja sustentável e para a 

conscientização da sociedade visando mudanças sociais e ambientais.  
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho visa colocar ainda mais em evidência a questão da redução da 

maioridade penal no Brasil de 18 para 16 anos, que vem sendo constantemente alvo de 

debates e escândalos, tanto no âmbito de discussões entre profissionais como em 

conversas cotidianas. De acordo com um levantamento do Ibope, 83% da população 

brasileira apoia a redução da idade na qual um indivíduo passa a responder por seus atos. 

Serão abordadas, durante o trabalho, as leis e artigos que determinam a maioridade 

penal no Brasil, assim como o estatuto que rege os menores infratores, objetivando 

diferenciar os tratamentos e punições dadas a estes menores e aos penalmente imputáveis. 

Estatísticas e exemplos de crimes no Brasil cometidos por menores infratores que 

ganharam destaque e repercussão, evidenciam o desejo da maioria da população pela 

redução.  

A partir dessas reivindicações da população, surgem alguns políticos com propostas 

de redução da maioridade penal. Propostas, estas, que puderam ser evidenciadas durante 

o processo eleitoral deste ano, e que foram muito debatidas e julgadas. 

Será esta a solução para o problema da segurança e crimes em nosso país? 

É importante ressaltar que esta pesquisa não possui cunho argumentativo e nem 

defende uma posição. Este documento, ao listar os argumentos defendidos e utilizados 

por ambas as partes envolvidas nessa árdua discussão, convida o leitor a refletir sobre sua 

própria posição e sobre qual medida seria melhor para o país, fornecendo ainda, para 

efeitos de comparação, as idades da maioridade penal em diversos países ao redor do 

mundo. 
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CAPÍTULO I - CONCEITO E APLICAÇÕES DA 

MAIORIDADE PENAL BRASILEIRA 

1.1 NO QUE CONSISTE A MAIORIDADE PENAL? 

A maioridade penal é a idade mínima que determina quando um indivíduo já é 

responsável por seus atos, compreendendo a magnitude e consequências sociais, morais 

e legais de suas ações perante toda a sociedade.  A partir dessa idade os indivíduos já 

podem ser processados pelo sistema judiciário, sem quaisquer desagravos, atenuantes ou 

subterfúgios que permeiam a esfera judicial dos menores infratores. Estes últimos, 

portanto não podem ser julgados conforme o código penal, cabendo ao Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) decidir a punição de menores, caso eles pratiquem atos 

fora da legalidade, prevendo uma pena máxima de 3 anos em estabelecimentos especiais 

que oferecem um processo de educação e ressocialização. 

No Brasil, a maioridade penal foi estabelecida em 18 anos, fato que vem causando 

muitos debates e polêmicas sobre qual o critério utilizado para chegar a esse consenso e 

não em uma idade menor. Os argumentos normalmente aceitos para a delimitação da 

idade em questão são uma mistura de critérios biológicos e sociais, já que até os 18 anos 

o jovem ainda está em formação tanto moral e psicológica quanto física e corporal, não 

tendo ainda o conhecimento adequado para interpretar as regras para se viver em 

sociedade e distinguir o certo do errado. No entanto, isso é arduamente questionado em 

diversas esferas sociais e profissionais. 

Não existe um critério universal para definir qual a maioridade penal em todo o 

mundo. Cada país adota critérios e argumentos distintos para estabelecer a maioridade 

em seu território. Não havendo, desse modo, uma idade ou uma decisão sobre esse aspecto 

mais justa ou eficaz que outras, tudo depende principalmente da cultura local, que afeta 

toda a sociedade e sua estrutura. Existem muitos lugares em que a maioridade penal é de 

16, 15, 14 anos ou até menos. Havendo, ainda, lugares em que ela simplesmente não 

existe, e os crimes são julgados individualmente e de acordo com sua gravidade e 

consequências, levando também em consideração a avaliação do jovem. 

A maioridade penal e a civil, no Brasil, coincidentemente são as mesmas. Mas não 

era assim até 2002 (época em que era vigente o Código Penal de 1916), quando a 

maioridade civil iniciava-se aos 21 anos e a penal aos 18. Com a criação do Código Civil 
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de 2002, a maioridade civil reduziu-se para 18, equiparando-se a penal. Uma das 

principais distinções entre esses dois conceitos é que na responsabilidade penal são 

levadas em contra sempre os direitos indisponíveis, os quais as pessoas não podem abrir 

mão como a liberdade individual, enquanto na responsabilidade civil podem estar 

englobados os direitos disponíveis ou não. Dessa maneira, a responsabilidade penal 

resulta, se condenado, na perda da liberdade, ou pagamento de multa ou penas 

alternativas, enquanto a responsabilidade civil implica, se condenado, em pagamento de 

indenização por perdas e danos.  

Para explicitar, alguns aspectos brasileiros que ainda são permeados por dúvidas 

e discordâncias são: com relação ao casamento, a idade mínima é 18 anos porém, caso os 

noivos tenham 16 ou 17 anos (relativamente capazes), será necessária a presença de 

ambos os pais no cartório para assinarem um termo de consentimento, ou caso os pais 

sejam falecidos é necessário apresentar as certidões de óbito, nesse caso, os jovens 

tornam-se plenamente capazes pela emancipação. Aprofundando mais essa questão: se os 

jovens estiverem na fase impúbere (menores de 16 anos), o casamento também se dá com 

o consentimento dos pais, mas nesse caso, não há um consenso jurídico sobre a 

emancipação dos jovens. Sobre o voto, os relativamente capazes tem a opção de votar, 

mas a obrigatoriedade do mesmo é partir dos 18 anos e dirigir só é permitido aos 18 anos. 

Sobre a questão empregatícia, uma pessoa pode ser registrada formalmente como 

empregado a partir dos 16 anos, porém, trabalhos noturnos ou insalubres só aos 18 anos. 

Para menores de 16 anos, existe a condição de jovem aprendiz, que se inicia a partir dos 

14 anos e pode ir até os 24. Há exceções que estabelecem que, caso um menor passe em 

um cargo público efetivo, ele torna-se emancipado ou ainda, se ele possui condições 

econômicas próprias para se sustentar, ele também é emancipado, assim como se já tiver 

concluído o ensino superior. 

 

1.2 LEIS E DECRETOS BRASILEIROS ATUAIS SOBRE A 

MAIORIDADE PENAL. 

A maioridade penal não é algo que está inserido de forma abstrata na sociedade e não 

é passado somente como conhecimento cotidiano e transmitido verbalmente as pessoas 

para que elas saibam como está organizada a sociedade. Todos os critérios de 
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regulamentação da mesma, em todas as esferas, são formalmente registrados por meio de 

leis, decretos e códigos, sendo desse modo expressas de forma absoluta. 

A maioridade penal pode ser conferida em diversos instrumentos regulatórios 

jurídicos, como o Código Penal, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). 

Conforme o artigo 27 do Código Penal:  Os menores de 18 (dezoito) anos são 

penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação 

especial; e o artigo 228 da Constituição Federal de 1988 : São penalmente inimputáveis 

os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial. Isto significa que 

aos menores de 18 anos não se pode imputar as penas normais impostas a um delito. No 

entanto, não se pode confundir inimputabilidade com impunidade, pois serão tomadas 

medidas específicas para menores que cometerem algum ato infracional. Isso se dará a 

partir do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

O artigo 104 da ECA diz o seguinte: São penalmente inimputáveis os menores de 

dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei. Parágrafo único. Para os efeitos 

desta Lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato. Desse modo, este 

artigo retoma o que foi estabelecido na Constituição Federal e no código Penal e explica 

que deve ser levada em conta, na análise do crime, a idade do infrator no momento que 

cometeu o delito. Os crimes praticados por menores de 18 anos são legalmente chamados 

de “atos infracionais” e seus praticantes de “adolescentes em conflito com a lei” ou de 

"menores infratores". 

ECA - Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos 

de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este 

Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade. 

Mais especificamente, para os menores de 12 anos incompletos (crianças) são tomadas 

apenas medidas de proteção, art. 101 do ECA. A seguir encontram-se os artigos 98 e 

101 do ECA. 
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Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que 

os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: 

I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 

II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 

III - em razão de sua conduta. 

Esse artigo, portanto, explicita que as medidas de proteção serão aplicadas quando 

os direitos dos menores forem violados pela sociedade, Estado, pais e responsáveis ou em 

razão de sua própria conduta. 

Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade 

competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: 

I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade; 

II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; 

III - matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino 

fundamental; 

IV - inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao 

adolescente; 

V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime 

hospitalar ou ambulatorial; 

VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento 

a alcoólatras e toxicômanos; 

VII - acolhimento institucional; (Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência 

VIII - inclusão em programa de acolhimento familiar; (Redação dada pela Lei nº 

12.010, de 2009) Vigência 

IX - colocação em família substituta. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência 

§ 1o O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e 

excepcionais, utilizáveis como forma de transição para reintegração familiar ou, não 
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sendo esta possível, para colocação em família substituta, não implicando privação 

de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência 

§ 2o Sem prejuízo da tomada de medidas emergenciais para proteção de vítimas de 

violência ou abuso sexual e das providências a que alude o art. 130 desta Lei, o 

afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar é de competência 

exclusiva da autoridade judiciária e importará na deflagração, a pedido do Ministério 

Público ou de quem tenha legítimo interesse, de procedimento judicial contencioso, 

no qual se garanta aos pais ou ao responsável legal o exercício do contraditório e da 

ampla defesa.(Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência 

§ 3o Crianças e adolescentes somente poderão ser encaminhados às instituições que 

executam programas de acolhimento institucional, governamentais ou não, por meio 

de uma Guia de Acolhimento, expedida pela autoridade judiciária, na qual 

obrigatoriamente constará, dentre outros: (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) 

Vigência 

I - sua identificação e a qualificação completa de seus pais ou de seu responsável, se 

conhecidos; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência 

II - o endereço de residência dos pais ou do responsável, com pontos de referência; 

(Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência 

III - os nomes de parentes ou de terceiros interessados em tê-los sob sua guarda; 

(Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência 

IV - os motivos da retirada ou da não reintegração ao convívio familiar. (Incluído 

pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência 

§ 4o Imediatamente após o acolhimento da criança ou do adolescente, a entidade 

responsável pelo programa de acolhimento institucional ou familiar elaborará um 

plano individual de atendimento, visando à reintegração familiar, ressalvada a 

existência de ordem escrita e fundamentada em contrário de autoridade judiciária 

competente, caso em que também deverá contemplar sua colocação em família 

substituta, observadas as regras e princípios desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, 

de 2009) Vigência 
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§ 5o O plano individual será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do 

respectivo programa de atendimento e levará em consideração a opinião da criança 

ou do adolescente e a oitiva dos pais ou do responsável. (Incluído pela Lei nº 12.010, 

de 2009) Vigência 

§ 6o Constarão do plano individual, dentre outros: (Incluído pela Lei nº 12.010, de 

2009) Vigência 

I - os resultados da avaliação interdisciplinar; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) 

Vigência 

II - os compromissos assumidos pelos pais ou responsável; e (Incluído pela Lei nº 

12.010, de 2009) Vigência 

III - a previsão das atividades a serem desenvolvidas com a criança ou com o 

adolescente acolhido e seus pais ou responsável, com vista na reintegração familiar 

ou, caso seja esta vedada por expressa e fundamentada determinação judicial, as 

providências a serem tomadas para sua colocação em família substituta, sob direta 

supervisão da autoridade judiciária. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência 

§ 7o O acolhimento familiar ou institucional ocorrerá no local mais próximo à 

residência dos pais ou do responsável e, como parte do processo de reintegração 

familiar, sempre que identificada a necessidade, a família de origem será incluída em 

programas oficiais de orientação, de apoio e de promoção social, sendo facilitado e 

estimulado o contato com a criança ou com o adolescente acolhido. (Incluído pela Lei 

nº 12.010, de 2009) Vigência 

§ 8o Verificada a possibilidade de reintegração familiar, o responsável pelo programa 

de acolhimento familiar ou institucional fará imediata comunicação à autoridade 

judiciária, que dará vista ao Ministério Público, pelo prazo de 5 (cinco) dias, 

decidindo em igual prazo. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência 

§ 9o Em sendo constatada a impossibilidade de reintegração da criança ou do 

adolescente à família de origem, após seu encaminhamento a programas oficiais ou 

comunitários de orientação, apoio e promoção social, será enviado relatório 

fundamentado ao Ministério Público, no qual conste a descrição pormenorizada das 

providências tomadas e a expressa recomendação, subscrita pelos técnicos da 
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entidade ou responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito 

à convivência familiar, para a destituição do poder familiar, ou destituição de tutela 

ou guarda. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência 

§ 10. Recebido o relatório, o Ministério Público terá o prazo de 30 (trinta) dias para 

o ingresso com a ação de destituição do poder familiar, salvo se entender necessária 

a realização de estudos complementares ou outras providências que entender 

indispensáveis ao ajuizamento da demanda. (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) 

Vigência 

§ 11. A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um 

cadastro contendo informações atualizadas sobre as crianças e adolescentes em 

regime de acolhimento familiar e institucional sob sua responsabilidade, com 

informações pormenorizadas sobre a situação jurídica de cada um, bem como as 

providências tomadas para sua reintegração familiar ou colocação em família 

substituta, em qualquer das modalidades previstas no art. 28 desta Lei. (Incluído pela 

Lei nº 12.010, de 2009) Vigência 

§ 12. Terão acesso ao cadastro o Ministério Público, o Conselho Tutelar, o órgão 

gestor da Assistência Social e os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e da Assistência Social, aos quais incumbe deliberar sobre a 

implementação de políticas públicas que permitam reduzir o número de crianças e 

adolescentes afastados do convívio familiar e abreviar o período de permanência em 

programa de acolhimento.(Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009) Vigência 

O artigo anterior explana as formas de proteção dadas aos menores que cometam 

infrações. 

Para os adolescentes entre 12 anos completos e 18 anos incompletos serão tomadas 

medidas de proteção ou se necessário medidas socioeducativas, art. 112 do ECA, que é 

apresentado a seguir: 

 Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá 

aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 

I - advertência; 

II - obrigação de reparar o dano; 
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III - prestação de serviços à comunidade; 

IV - liberdade assistida; 

V - inserção em regime de semi-liberdade; 

VI - internação em estabelecimento educacional; 

VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. 

§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-

la, as circunstâncias e a gravidade da infração. 

§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho 

forçado. 

§ 3º Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão 

tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições.  

No entanto, a medida socioeducativa de internação poderá ser excepcionalmente 

aplicada ao jovem de até 21 anos (ECA - artigo 121 § 5º). 

E para finalizar, como verificado no tópico anterior, o ECA estabelece, em seu artigo 

121, § 3º, que “em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a três 

anos”, por cada ato infracional grave. Após esse período, ele passará ao sistema de 

liberdade assistida ou semiliberdade, podendo retornar ao regime fechado no caso de 

mau-comportamento. 

Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios 

de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento. 

§ 1º Será permitida a realização de atividades externas, a critério da equipe técnica 

da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário. 

§ 2º A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser 

reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses. 

§ 3º Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a três anos. 
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§ 4º Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser 

liberado, colocado em regime de semi-liberdade ou de liberdade assistida. 

§ 5º A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade. 

§ 6º Em qualquer hipótese a desinternação será precedida de autorização judicial, 

ouvido o Ministério Público. 

§ 7o A determinação judicial mencionada no § 1o poderá ser revista a qualquer tempo 

pela autoridade judiciária. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)  

 

1.3 ÍNDICES DE CRIMINALIDADE PRATICADOS POR MENORES NO 

BRASIL. 

As infrações e delitos causados por crianças e adolescentes menores de 18 anos no 

Brasil vem se intensificando a cada ano e em todas as regiões do país. Do total de 345 mil 

menores infratores e adultos criminosos no Brasil (total de infratores do país), 17,4% são 

crianças e adolescentes com menos de 18 anos que estão internados em estabelecimentos 

de correção ou cumprindo medidas em regime de liberdade assistida. Segundo dados da 

Secretaria Nacional de Direitos Humanos levantados pelo Globo, há 60 mil adolescentes 

cumprindo medidas socioeducativas no país, sendo 14 mil em regime de internação e os 

demais em regime aberto.  

 A partir de um levantamento de 2011 do Ministério da Justiça, constatou-se que 

dentre os menores que já cumprem medidas socioeducativas, a larga maioria - cerca de 

43,7% - cometeram crimes patrimoniais e violência (furto e roubo); em seguida vem o 

envolvimento com tráfico de drogas (26,6%). Esses crimes também são os responsáveis 

pelo maior número de encarceramento de adultos no Brasil. Os homicídios cometidos por 

menores representam 8,4% dos atos infracionais cometidos pelos mesmos. 

O perfil dos menores internados em unidades de ressocialização é maioria do sexo 

masculino (95%) e dentre eles cerca de 70% têm idade entre 16 e 18 anos, faixa etária 

que também possui o mais índice de evasão escolar. O segundo grupo mais numeroso 

correspondem aos meninos de 12 a 15 anos.  
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As causas e motivos que levam esses jovens a praticar atos infracionais são vários, 

como explica o promotor de Justiça do Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT), 

Renato Barão Varalda: “É uma questão de descontrole familiar, de valores, da falta de 

instrução escolar e de desigualdade social”, explica. O promotor analisa ainda que a 

região onde os autores e as vítimas de homicídios moram favorece a prática de delitos. 

“São pessoas de baixa renda, evadidos da escola e sem perspectiva de vida, com histórico 

de conflitos familiares. Isso tudo potencializa a possibilidade de envolvimento em atos 

infracionais”. 

As condições observadas nas unidades de internação de todo o país que abrigam os 

jovens infratores também corroboram com o agravamento da situação. Foi estimado que 

há quase 3.000 jovens infratores a mais do que a capacidade dessas unidades de 

reabilitação podem comportar, evidenciando um espaço físico e estruturas totalmente fora 

do ideal para abrigar e tratar desses jovens. Dessa maneira, não se pode esperar que seja 

feito um eficaz e satisfatório trabalho de ressocialização de menores que vivem em 

alojamentos superlotados, ociosos durante o dia, não tendo oportunidade de estudo, 

trabalho e prática de esportes. A falta de espaço e infraestrutura foram indicadas como a 

causa que isoladamente mais propiciou a realização de rebeliões nessas unidades de 

internação 

Alguns exemplos, encontrados na forma de notícias, são expostos a seguir, a fim de 

ilustrar o quadro de aumento de infrações cometidas por menores em diversas partes do 

país: 

Em 2012, 312 pessoas foram mortas por adolescentes, aumentando o índice 

Levantamento da Promotoria de Defesa da Infância e da Juventude do DF mostra 

que o índice de menores envolvidos em delitos cresceu 25,5% em 2012. Para 

especialistas, aumento dos casos está relacionado à falta de estrutura familiar, de 

perspectivas e de políticas públicas 

Mara Puljiz: Publicação: 04/03/2013 06:03 Atualização: 05/03/2013 09:33 

A falta de respeito com a vida tem se tornado marca registrada entre adolescentes 

na capital. Em 2012, 312 pessoas acabaram assassinadas por menores infratores, índice 

51% maior do que o registrado no ano anterior, quando 206 pessoas perderam a vida 

nessas condições. As estatísticas são da Promotoria de Defesa da Infância e da 
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Juventude do Distrito Federal. Do total de mortes do ano passado, 288 foram 

cadastradas como homicídios e 24 como latrocínios.  

[…] 

Um levantamento feito pela Secretaria de Segurança Pública também reflete a realidade 

da violência na capital. No ano passado, jovens participaram de 114 casos de tráfico de 

drogas contra 42 em 2011, um acréscimo de 171%. Adolescentes também aparecem nas 

estatísticas de roubo de veículo, com 57 registros em 2012, ou seja, 338% de aumento 

em relação às 13 ocorrências verificadas no mesmo período do ano anterior. Roubos 

com restrição de liberdade cresceram 50%, e estupro, 111%. No total de registros do 

ano passado, os menores participaram de 1.649 crimes, 25,5% a mais que em 2011. 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2013/03/04/interna_cidadesdf

,352606/em-2012-312-pessoas-foram-mortas-por-adolescentes-aumentando-o-

indice.shtml 

 

15/10/2013 20h30 - Atualizado em 15/10/2013 20h30 

Cresce índice de criminalidade envolvendo menores em Juiz de Fora 

Dados da PM revelam que crimes violentos tiveram destaque. 

http://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2013/10/cresce-indice-de-criminalidade-

envolvendo-menores-em-juiz-de-fora.html 

 

Publicado em segunda-feira, 22 de julho de 2013 às 07:00 

Aumenta participação de menores em crimes na região (ABC) 

http://www.dgabc.com.br/Noticia/470494/aumenta-participacao-de-menores-em-crime-

da-regiao?referencia=buscas-lista 

 

 

 

http://www.correiobraziliense.com.br/cidades---df/capa_cidadesdf/
http://www.correiobraziliense.com.br/cidades---df/capa_cidadesdf/
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2013/03/04/interna_cidadesdf,352606/em-2012-312-pessoas-foram-mortas-por-adolescentes-aumentando-o-indice.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2013/03/04/interna_cidadesdf,352606/em-2012-312-pessoas-foram-mortas-por-adolescentes-aumentando-o-indice.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2013/03/04/interna_cidadesdf,352606/em-2012-312-pessoas-foram-mortas-por-adolescentes-aumentando-o-indice.shtml
http://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2013/10/cresce-indice-de-criminalidade-envolvendo-menores-em-juiz-de-fora.html
http://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2013/10/cresce-indice-de-criminalidade-envolvendo-menores-em-juiz-de-fora.html
http://www.dgabc.com.br/Noticia/470494/aumenta-participacao-de-menores-em-crime-da-regiao?referencia=buscas-lista
http://www.dgabc.com.br/Noticia/470494/aumenta-participacao-de-menores-em-crime-da-regiao?referencia=buscas-lista
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Publicado em quinta-feira, 11 de setembro de 2014 às 07:07 

Polícia apreende menor que já cometeu 18 atos infracionais 

http://www.dgabc.com.br/Noticia/842023/policia-apreende-menor-que-ja-cometeu-18-

atos-infracionais?referencia=minuto-a-minuto-especial 

 

07/03/2014 09h16 - Atualizado em 07/03/2014 09h16 

Menores são responsáveis por 30% dos crimes na capital federal 

Crianças estão entrando na marginalidade cada vez mais cedo. Crimes mais praticados 

são roubos e furtos, mas número de homicídios é grande. http://g1.globo.com/bom-dia-

brasil/noticia/2014/03/menores-sao-responsaveis-por-30-dos-crimes-na-capital-

federal.html 

 

Publicado em segunda-feira, 15 de setembro de 2014 às 07:00 

Internos da Fundação Casa tentam fuga 

http://www.dgabc.com.br/Noticia/842837/internos-da-fundacao-casa-tentam-

fuga?referencia=minuto-a-minuto-especial 

 

Publicado em domingo, 14 de setembro de 2014 às 19:41 

Menores fazem reféns na Fundação Casa 

http://www.dgabc.com.br/Noticia/842819/menores-fazem-refens-na-fundacao-

casa?referencia=minuto-a-minuto-especial 

  

http://www.dgabc.com.br/Noticia/842023/policia-apreende-menor-que-ja-cometeu-18-atos-infracionais?referencia=minuto-a-minuto-especial
http://www.dgabc.com.br/Noticia/842023/policia-apreende-menor-que-ja-cometeu-18-atos-infracionais?referencia=minuto-a-minuto-especial
http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2014/03/menores-sao-responsaveis-por-30-dos-crimes-na-capital-federal.html
http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2014/03/menores-sao-responsaveis-por-30-dos-crimes-na-capital-federal.html
http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2014/03/menores-sao-responsaveis-por-30-dos-crimes-na-capital-federal.html
http://www.dgabc.com.br/Noticia/842837/internos-da-fundacao-casa-tentam-fuga?referencia=minuto-a-minuto-especial
http://www.dgabc.com.br/Noticia/842837/internos-da-fundacao-casa-tentam-fuga?referencia=minuto-a-minuto-especial
http://www.dgabc.com.br/Noticia/842819/menores-fazem-refens-na-fundacao-casa?referencia=minuto-a-minuto-especial
http://www.dgabc.com.br/Noticia/842819/menores-fazem-refens-na-fundacao-casa?referencia=minuto-a-minuto-especial
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CAPÍTULO II - CAUSAS, DEBATES E POSIÇÕES SOBRE 

A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL 

2.1 CAUSAS DAS REIVINDICAÇÕES PELA REDUÇÃO DA 

MAIORIDADE PENAL NO BRASIL 

A questão da redução da maioridade penal no Brasil é uma questão debatida há muito 

tempo. A constante prática de crimes por menores infratores é uma realidade que assusta 

e preocupa grande parte da população brasileira, incentivando e motivando muitos 

indivíduos a reivindicarem a redução dessa idade na qual as pessoas passam a ser 

penalmente imputáveis. 

Em 2013, alguns fatos voltaram a colocar na pauta das discussões a questão da 

redução da maioridade para 16 anos. Alguns desses fatos são: o assassinato de um 

estudante de 19 anos em São Paulo por um menor de idade; uma dentista de São Bernardo 

do Campo que foi morta queimada, em um episódio que envolveu um menor e outros três 

maiores. Vale a pena relembrar o caso do menino de 6 anos, João Hélio, assassinado por 

pelo menos um menor e um jovem de 18 anos, em 2007. O menino foi arrastado pelo 

asfalto durante mais ou menos 7 km, pois estava preso ao cinto de segurança, depois que 

o carro de sua mãe foi roubado. 
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Diante desses crimes, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB) entregou 

uma proposta de diminuição da maioridade em visita à Câmara dos Deputados. No 

entanto, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Ministério da Justiça, essa 

redução alcançaria apenas 0,9% dos crimes cometidos em todo o País, por pessoas que 

possuem entre 16 e 18 anos; dos quais, 0,5% são homicídios (incluindo as tentativas). 

Diante disso, o Governo Dilma assumiu publicamente posição contrária à redução da 

maioridade penal.  

 

2.2 MAIORIDADE PENAL NO MUNDO 

Como mencionado no capítulo anterior, os países adotam diferentes idades para 

determinar a maioridade penal daquele local. Isso mostra que não há um consenso sobre 

o assunto no mundo. A própria Organização das Nações Unidas (ONU) não possui uma 

indicação exata de idade, mas oferece diretrizes que devem nortear as políticas nacionais 

dos países. 

Levantamento da Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) com 54 países 

mostra uma grande variação da maioridade penal, que oscila entre os 12 e 21 anos no 

mundo. Para o Comitê dos Direitos das Crianças, da ONU, a maioridade deveria ocorrer 

apenas após os 18 anos. 

Antes dos 18 anos completos, o Comitê dos Direitos das Crianças recomenda que 

hajam leis e um sistema judicial especializado em infância e adolescência. Entretanto, há 

divergência também em relação à idade a partir da qual uma criança ou adolescente deva 

ser encaminhada para esse sistema. O órgão da ONU recomenda a idade entre os 13 e 14 

anos. 

A decisão da determinação da idade mínima a partir da qual o indivíduo deve 

responder por seus atos perante a justiça e a partir de quando ele deve ser encaminhado 

para o sistema diferenciado, depende, portanto, da cultura, educação e aspectos sociais e 

jurídicos daquele local, além das influências geográficas e religiosas. 

É importante destacar também que existem nuances distintas conforme os países, 

com relação a maioridade. Em alguns lugares, o adolescente pode perder a prerrogativa 

de responder por seus atos diante do sistema especial juvenil ou, por outro lado, continuar 
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inserido nele mesmo após ter atingido a idade para ser processado penalmente como 

adulto. Na Alemanha, de acordo com o estudo de Neal Hazel, jovens de 18 a 21 anos 

podem ter a possibilidade de serem julgados em cortes juvenis. Mesmo nos Estados 

Unidos, que conta com legislações mais repressivas, estados como Colorado, Havaí e 

Nova Jersey permitem que jovens cumpram sua pena integralmente em estabelecimentos 

para menores infratores, inclusive depois de terem atingido a idade adulta. 

No entanto, antes da explanação sobre as diferenças na determinação da maioridade 

penal no mundo, é válido explicar a diferença entre responsabilidade criminal e 

maioridade penal. A responsabilidade criminal/penal é a idade que indica quando uma 

criança compreende plenamente o que está fazendo e então seus atos podem ser 

enquadrados judicialmente, sendo acusada, processada e punida em regime jurídico 

diferenciado. Essa idade corresponde, portanto, ao fim da inimputabilidade juvenil e o 

início da imputabilidade em regime jurídico diferenciado para crianças e adolescentes, e 

não necessariamente o fim da maioridade penal (exemplo: Brasil). Atualmente, a 

responsabilidade criminal é adotada pela grande maioria dos países. Já a Maioridade 

Penal engloba a idade na qual os indivíduos já podem ser processados pelo sistema 

judiciário comum a toda a sociedade, sendo então um adulto, não existindo sobre ele 

quaisquer desagravos, atenuantes ou subterfúgios baseados na sua idade à época da 

ocorrência do fato de que é acusado.  

A UNICEF, em 2007, já alertava para esta confusão conceitual no Brasil: 

“Diferentemente do que alguns jornais, revistas ou veículos de comunicação em geral tem 

divulgado, a idade de responsabilidade penal no Brasil não encontra-se em desequilíbrio 

se comparada à maioria dos países do mundo. De uma lista de 54 países analisados, a 

maioria deles, adota a idade de responsabilidade penal absoluta aos 18 anos de idade, 

como é o caso brasileiro. No entanto, tem sido fonte de grande confusão conceitual o fato 

de que muitos países possuam uma legislação especifica de responsabilidade penal 

juvenil e que portanto, acolham a expressão penal para designar a responsabilidade 

especial que incide sobre os adolescentes abaixo dos 18 anos. Neste caso, países como 

Alemanha, Espanha e França possuem idades de inicio da responsabilidade penal juvenil 

aos 14, 12 e 13 anos. No caso brasileiro tem inicio a mesma responsabilidade aos 12 anos 

de idade.” 
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É exposta, a seguir, uma tabela comparativa entre os diferentes países ao redor do 

mundo, com relação à responsabilidade penal e a maioridade penal: 

 

Tabela comparativa em diferentes países: Idade de Responsabilidade Penal Juvenil 

e de Adultos 

Países Responsabilidade 

Penal Juvenil 

Responsabilidade 

Penal de Adultos 

Observações 

Alemanha 14 18/21 De 18 a 21 anos o sistema alemão admite o que se convencionou 

chamar de sistema de jovens adultos, no qual mesmo após os 18 anos, 

a depender do estudo do discernimento podem ser aplicadas as regras 

do Sistema de justiça juvenil. Após os 21 anos a competência é 

exclusiva da jurisdição penal tradicional. 

Argentina 16 18 O Sistema Argentino é Tutelar. 

A Lei N° 23.849 e o Art. 75 da Constitución de la Nación Argentina 

determinam que, a partir dos 16 anos, adolescentes podem ser privados 

de sua liberdade se cometem delitos e podem ser internados em 

alcaidías ou penitenciárias.*** 

Argélia 13 18 Dos 13 aos 16 anos, o adolescente está sujeito a uma sanção educativa 

e como exceção a uma pena atenuada a depender de uma análise 

psicossocial. Dos 16 aos 18, há uma responsabilidade especial 

atenuada. 

Áustria 14 19 O Sistema Austríaco prevê até os 19 anos a aplicação da Lei de Justiça 

Juvenil (JGG). Dos 19 aos 21 anos as penas são atenuadas. 

Bélgica 16/18 16/18 O Sistema Belga é tutelar e portanto não admite responsabilidade 

abaixo dos 18 anos. Porém, a partir dos 16 anos admite-se a revisão da 

presunção de irresponsabilidade para alguns tipos de delitos, por 

exemplo os delitos de trânsito, quando o adolescente poderá ser 

submetido a um regime de penas. 

Bolívia 12 16/18/21 O artigo 2° da lei 2026 de 1999 prevê que a responsabilidade de 

adolescentes incidirá entre os 12 e os 18 anos. Entretanto outro artigo 

(222) estabelece que a responsabilidade se aplicará a pessoas entre os 

12 e 16 anos. Sendo que na faixa etária de 16 a 21 anos serão também 

aplicadas as normas da legislação. 

Brasil 12 18 O Art. 104 do Estatuto da Criança e do Adolescente determina que são 

penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às medidas 

socioeducativas previstas na Lei.*** 
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Bulgária 14 18 - 

Canadá 12 14/18 A legislação canadense (Youth Criminal Justice Act/2002) admite que 

a partir dos 14 anos, nos casos de delitos de extrema gravidade, o 

adolescente seja julgado pela Justiça comum e venha a receber sanções 

previstas no Código Criminal, porém estabelece que nenhuma sanção 

aplicada a um adolescente poderá ser mais severa do que aquela 

aplicada a um adulto pela prática do mesmo crime. 

Colômbia 14 18 A nova lei colombiana 1098 de 2006, regula um sistema de 

responsabilidade penal de adolescentes a partir dos 14 anos, no entanto 

a privação de liberdade somente é admitida aos maiores de 16 anos, 

exceto nos casos de homicídio doloso, seqüestro e extorsão. 

Chile 14/16 18 A Lei de Responsabilidade Penal de Adolescentes chilena define um 

sistema de responsabilidade dos 14 aos 18 anos, sendo que em geral os 

adolescentes somente são responsáveis a partir dos 16 anos. No caso 

de um adolescente de 14 anos autor de infração penal a 

responsabilidade será dos Tribunais de Família. 

China 14/16 18 A Lei chinesa admite a responsabilidade de adolescentes de 14 anos 

nos casos de crimes violentos como homicídios, lesões graves 

intencionais, estupro, roubo, tráfico de drogas, incêndio, explosão, 

envenenamento, etc. Nos crimes cometidos sem violências, a 

responsabilidade somente se dará aos 16 anos. 

Costa Rica 12 18 - 

Croácia 14/16 18 No regime croata, o adolescente entre 14 e dezesseis anos é 

considerado Junior minor, não podendo ser submetido a medidas 

institucionais/correcionais. Estas somente são impostas na faixa de 16 

a 18 anos, quando os adolescentes já são considerados Senior Minor. 

Dinamarca 15 15/18 - 

El Salvador 12 18 - 

Escócia 8/16 16/21 Também se adota, como na Alemanha, o sistema de jovens adultos. 

Até os 21 anos de idade podem ser aplicadas as regras da justiça 

juvenil. 

Eslováquia 15 18   

Eslovênia 14 18   
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Espanha 12 18/21 A Espanha também adota um Sistema de Jovens Adultos com a 

aplicação da Lei Orgânica 5/2000 para a faixa dos 18 aos 21 anos. 

Estados 

Unidos 

10* 12/16 Na maioria dos Estados do país, adolescentes com mais de 12 anos 

podem ser submetidos aos mesmos procedimentos dos adultos, 

inclusive com a imposição de pena de morte ou prisão perpétua. O país 

não ratificou a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. 

Estônia 13 17 Sistema de Jovens Adultos até os 20 anos de idade. 

Equador 12 18 - 

Finlândia 15 18 - 

França 13 18 Os adolescentes entre 13 e 18 anos gozam de uma presunção relativa 

de irresponsabilidade penal. Quando demonstrado o discernimento e 

fixada a pena, nesta faixa de idade (Jeune) haverá uma diminuição 

obrigatória. Na faixa de idade seguinte (16 a 18) a diminuição fica a 

critério do juiz. 

Grécia 13 18/21 Sistema de jovens adultos dos 18 aos 21 anos, nos mesmos moldes 

alemães. 

Guatemala 13 18 - 

Holanda 12 18 - 

Honduras 13 18 - 

Hungria 14 18 - 

Inglaterra e 

Países de 

Gales 

10/15* 18/21 Embora a idade de início da responsabilidade penal na Inglaterra esteja 

fixada aos 10 anos, a privação de liberdade somente é admitida após os 

15 anos de idade. Isto porque entre 10 e 14 anos existe a 

categoria Child, e de 14 a 18 Young Person, para a qual há a presunção 

de plena capacidade e a imposição de penas em quantidade 

diferenciada das penas aplicadas aos adultos. De 18 a 21 anos, há 

também atenuação das penas aplicadas. 

Irlanda 12 18 A idade de inicio da responsabilidade está fixada aos 12 anos porém a 

privação de liberdade somente é aplicada a partir dos 15 anos. 

Itália 14 18/21 Sistema de Jovens Adultos até 21 anos. 
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Japão 14 21 A Lei Juvenil Japonesa embora possua uma definição delinqüência 

juvenil mais ampla que a maioria dos países, fixa a maioridade penal 

aos 21 anos. 

Lituânia 14 18 - 

México 11** 18 A idade de inicio da responsabilidade juvenil mexicana é em sua 

maioria aos 11 anos, porém os estados do país possuem legislações 

próprias, e o sistema ainda é tutelar. 

Nicarágua 13 18 - 

Noruega 15 18 - 

Países Baixos 12 18/21 Sistema de Jovens Adultos até 21 anos. 

Panamá 14 18 - 

Paraguai 14 18 A Lei 2.169 define como "adolescente" o indivíduo entre 14 e 17 anos. 

O Código de La Niñez afirma que os adolescentes são penalmente 

responsáveis, de acordo com as normas de seu Livro V.*** 

Peru 12 18 - 

Polônia 13 17/18 Sistema de Jovens Adultos até 18 anos. 

Portugal 12 16/21 Sistema de Jovens Adultos até 21 anos. 

República 

Dominicana 

13 18 - 

República 

Checa 

15 18 - 

Romênia 16/18 16/18/21 Sistema de Jovens Adultos. 

Rússia 14*/16 14/16 A responsabilidade fixada aos 14 anos somente incide na pratica de 

delitos graves, para os demais delitos, a idade de inicio é aos 16 anos. 

Suécia 15 15/18 Sistema de Jovens Adultos até 18 anos. 

Suíça 7/15 15/18 Sistema de Jovens Adultos até 18 anos. 

Turquia 11 15 Sistema de Jovens Adultos até os 20 anos de idade. 

Uruguai 13 18 - 
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Venezuela 12/14 18 A Lei 5266/98 incide sobre adolescentes de 12 a 18 anos, porém 

estabelece diferenciações quanto às sanções aplicáveis para as faixas 

de 12 a 14 e de 14 a 18 anos. Para a primeira, as medidas privativas de 

liberdade não poderão exceder 2 anos, e para a segunda não será 

superior a 5 anos. 

*Somente para delitos graves. 

**Legislações diferenciadas em cada estado. 

*** Complemento adicional. 

 

O conceito de “Responsabilidade Penal Juvenil” explícito na tabela acima, se refere à 

responsabilidade penal propriamente explicada no início deste tópico, enquanto à 

“Responsabilidade Penal de Adultos” diz respeito à própria maioridade penal. 

A seguir, a mesma comparação feita através de mapa e gráfico: 

 

  

2.3 DEBATES E POSIÇÕES DE ESTUDIOSOS E SOCIEDADE 

Toda a sociedade, incluindo, historiadores, professores, políticos, juristas e inúmeros 

outros profissionais vêm se manifestando sobre a especulação a respeito da redução da 

maioridade penal. Muitas são as opiniões que dividem os que são a favor dos que são 
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contra. Ambos os lados possuem argumentos contundentes e fortes, levando a uma maior 

indecisão sobre a efetividade dessa medida e longos debates sobre o tema. 

A seguir, são expostas as diferentes opiniões e os argumentos que as sustentam. 

 

2.3.1 - Posições a Favor da Redução da Maioridade Penal 

Muitas são as ideias e opiniões a favor da redução da maioridade penal, as principais 

estão, a seguir, elencadas: 

 Idade: Se uma pessoa, menor de 18 anos, pode trabalhar, contratar, casar, matar, 

roubar, ter relações sexuais, estuprar, e votar (facultativo), por que não pode então 

responder por seus crimes na cadeia? Hoje, uma pessoa com 16 ou 17 anos já é capaz 

de ter sua personalidade formada, tendo ciência acurada do certo e do errado. Logo, 

colocá-los na prisão com penas equivalentes aos crimes por eles cometidos não pode 

ser configurado como um ato de maldade para com um inocente. 

 Ressocialização: As instituições que acolhem menores infratores não conseguem 

ressocializar seus detentos, que muitas vezes saem de lá e são promovidos para as 

cadeias comuns depois de adultos. 

 Impunidade: O adolescente, em conflito com a lei, ao saber que não receberá as 

mesmas penas de um adulto, não se inibe ao cometer mais atos infracionais. Isso 

alimenta a sensação de impunidade e gera crimes que jamais poderiam acontecer. Um 

menor de idade sabe que, em função de sua idade, poderá cometer quantos delitos 

puder, sabendo que terá uma pena branda e logo são colocados em liberdade, questão 

exposta na charge abaixo: 
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Fonte:http://2.bp.blogspot.com/kJc9rQGPt70/T6NCxSO8TtI/AAAAAAAAAYc/3J

oTabXPWdc/s1600/blog12.jpg 

 Mão-de-obra: A partir da impunidade, muitos criminosos recrutam menores de idade 

para executar suas atividades criminosas. O menor é arrancado de sua infância com a 

promessa de uma vida de ostentação, cometendo crimes que muitas vezes adultos 

teriam receio de cometer por causa das altas penas. Devido a esse sistema, a demanda 

por mão-de-obra menor de idade nunca é mitigada no mundo do crime. 

 Apesar da inimputabilidade ser uma Cláusula Pétrea, Damásio de Jesus, grande e 

renomado advogado, afirma que: “a redução da maioridade penal é possível, porque o 

que é clausula pétrea hoje pode não ser daqui 200 anos, e assim seus princípios mudam, 

a redução não esbarra em Cláusulas Pétreas e sim, na realidade do sistema prisional 

brasileiro”.  

 

2.3.2 Posições Contra a Redução da Maioridade Penal 

Em oposição às ideias anteriores, existem também inúmeros argumentos contra a 

redução da maioridade penal, sendo, alguns, descritos a baixo: 

 Já se responsabiliza os adolescentes em ato infracional: A partir dos 12 anos, 

qualquer adolescente é responsabilizado pelo ato cometido contra a lei. Essa 

responsabilização, executada por meio de medidas socioeducativas previstas no ECA, 

têm o objetivo de ajudá-lo a  recomeçar e a prepará-lo para uma vida adulta de acordo 

com o socialmente estabelecido. É parte do seu processo de aprendizagem que ele não 

volte a repetir o ato infracional. Por isso, não deve-se confundir impunidade com 

imputabilidade.  

Muitos adolescentes, que são privados de sua liberdade, não ficam em instituições 

preparadas para sua reeducação, reproduzindo o ambiente de uma prisão comum. E mais: 

o adolescente pode ficar até 9 anos em medidas socioeducativas, sendo três anos interno, 

três em semiliberdade e três em liberdade assistida, com o Estado acompanhando e 

ajudando a se reinserir na sociedade. Não adianta só endurecer as leis se o próprio Estado 

não as cumpre. 

http://2.bp.blogspot.com/kJc9rQGPt70/T6NCxSO8TtI/AAAAAAAAAYc/3JoTabXPWdc/s1600/blog12.jpg
http://2.bp.blogspot.com/kJc9rQGPt70/T6NCxSO8TtI/AAAAAAAAAYc/3JoTabXPWdc/s1600/blog12.jpg
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 O índice de reincidência nas prisões é de 70%: Não há dados que comprovem que 

o rebaixamento da idade penal reduz os índices de criminalidade juvenil. Ao contrário, 

o ingresso antecipado no falido sistema penal brasileiro expõe os adolescentes a 

mecanismos/comportamentos reprodutores da violência, como o aumento das chances 

de reincidência, uma vez que as taxas nas penitenciárias são de 70% enquanto no 

sistema socioeducativo estão abaixo de 20%. 

 O sistema prisional brasileiro não suporta mais pessoas: O Brasil tem a 4° maior 

população carcerária do mundo e um sistema prisional superlotado com 500 mil 

presos. Só fica atrás em número de presos para os Estados Unidos (2,2 milhões), China 

(1,6 milhões) e Rússia (740 mil). 

 Reduzir a maioridade penal não reduz a violência: Muitos estudos no campo da 

criminologia e das ciências sociais têm demonstrado que não há relação direta de 

causalidade entre a adoção de soluções punitivas e repressivas e a diminuição dos 

índices de violência. 

No sentido contrário, no entanto, se observa que são as políticas e ações de natureza 

social que desempenham um papel importante na redução das taxas de criminalidade. 

Dados do Unicef revelam a experiência mal sucedida dos EUA. O país, que assinou 

a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, aplicou em seus adolescentes, 

penas previstas para os adultos. Os jovens que cumpriram pena em penitenciárias 

voltaram a delinquir e de forma mais violenta. O resultado concreto para a sociedade foi 

o agravamento da violência, comprovado também pela notícia abaixo: 

 

Fonte: http://www.pragmatismopolitico.com.br/2014/04/todos-os-paises-que-

reduziram-maioridade-penal-nao-diminuiram-violencia.html 

 A fixação da maioridade penal em 18 anos é tendência mundial: Diferentemente 

do que alguns jornais, revistas ou veículos de comunicação em geral têm divulgado, a 

http://www.pragmatismopolitico.com.br/2014/04/todos-os-paises-que-reduziram-maioridade-penal-nao-diminuiram-violencia.html
http://www.pragmatismopolitico.com.br/2014/04/todos-os-paises-que-reduziram-maioridade-penal-nao-diminuiram-violencia.html
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idade de responsabilidade penal no Brasil não se encontra em desequilíbrio se 

comparada à maioria dos países do mundo. 

 A fase de transição justifica o tratamento diferenciado: A Doutrina da Proteção 

Integral é o que caracteriza o tratamento jurídico dispensado pelo Direito Brasileiro às 

crianças e adolescentes, cujos fundamentos encontram-se no próprio texto 

constitucional, em documentos e tratados internacionais e no Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

 Porque as leis não podem se pautar na exceção: Sabemos que os jovens infratores 

são a minoria, no entanto, é pensando neles que surgem as propostas de redução da 

idade penal. Cabe lembrar que a exceção nunca pode pautar a definição da política 

criminal e muito menos a adoção de leis, que devem ser universais e valer para todos. 

 Reduzir a maioridade penal é tratar o efeito, não a causa: A constituição brasileira 

assegura nos artigos 5º e 6º direitos fundamentais como educação, saúde, moradia, etc. 

Com muitos desses direitos negados, a probabilidade  do envolvimento com o crime 

aumenta, sobretudo entre os jovens. 

O adolescente marginalizado não surge ao acaso. Ele é fruto de um estado de injustiça 

social que gera e agrava a pobreza em que sobrevive grande parte da população. 

Reduzir a maioridade é transferir o problema. Para o Estado é mais fácil prender do 

que educar. 

 

As causas da violência e da desigualdade social não se resolverão com a adoção de 

leis penais severas. O processo exige que sejam tomadas medidas capazes de romper com 

a banalização da violência e seu ciclo.  

 Porque educar é melhor e mais eficiente do que punir: A educação é fundamental 

para qualquer indivíduo se tornar um cidadão, mas é realidade que no Brasil muitos 

jovens pobres são excluídos deste processo. Puni-los com o encarceramento é tirar a 

chance de se tornarem cidadãos conscientes de direitos e deveres, é assumir a própria 

incompetência do Estado em lhes assegurar esse direito básico que é a educação. 
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José Eduardo Cardozo, procurador do município de São Paulo e ministro da Justiça, 

advertiu que a maioridade é uma clausula pétrea (que não pode ser alterada a não ser que 

seja convocada uma nova Assembléia Constituinte), mas mesmo que existisse essa 

possibilidade, o Estado estaria prestando um grande serviço para o crime organizado. 

Cardozo afirma que: “Nossos presídios são verdadeiras escolas de criminalidade. Muitas 

vezes, pessoas entram na prisão por terem cometido delitos de pequeno potencial ofensivo 

e, pelas condições carcerárias, acabam ingressando em grandes organizações criminosas. 

Porque, para sobreviver no cárcere, é preciso entrar no crime organizado. Reduzir a 

maioridade penal significa negar a possibilidade de dar um tratamento melhor para um 

adolescente. Boa parte da violência no Brasil, hoje, tem a ver com essas organizações que 

comandam o crime de dentro dos presídios. Quem não quer perceber isso é alienado da 

realidade. Criar condições para que um jovem vá para esses locais, independentemente 

do delito cometido, é favorecer o crescimento dessa criminalidade e dessas organizações. 

É uma política equivocada e que trará efeitos colaterais gravíssimos”. 

 Reduzir a maioridade penal não afasta crianças e adolescentes do crime: Se 

reduzida a idade penal, estes serão recrutados cada vez mais cedo. 

 Afronta leis brasileiras e acordos internacionais: Vai contra a Constituição Federal 

Brasileira que reconhece prioridade e proteção especial a crianças e adolescentes.  

Vai contra o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) de 

princípios administrativos, políticos e pedagógicos que orientam os programas de 

medidas socioeducativas. 

Vai contra a Doutrina da Proteção Integral do Direito Brasileiro que exige que os 

direitos humanos de crianças e adolescentes sejam respeitados e garantidos de forma 

integral e integrado às políticas de natureza universal, protetiva e socioeducativa. 

Vai contra parâmetros internacionais de leis especiais para os casos que envolvem 

pessoas abaixo dos dezoito anos autores de infrações penais. 

Vai contra a Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente da 

Organização das Nações Unidas (ONU) e a Declaração Internacional dos Direitos da 

Criança compromissos assinados pelo Brasil. 
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 Porque poder votar não tem a ver com ser preso com adultos: O voto aos 16 anos 

é opcional e não obrigatório, direito adquirido pela juventude. O voto não é para a vida 

toda, e caso o adolescente se arrependa ou se decepcione com sua escolha, ele pode 

corrigir seu voto nas eleições seguintes. Ele pode votar aos 16, mas não pode ser 

votado. 
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CAPÍTULO III - POSIÇÃO GOVERNAMENTAL E 

PROPOSTAS ELEITORAIS 

3.1 DECISÕES E POSIÇÕES DO GOVERNO SOBRE O TEMA. 

O atual governo vem se mostrando irredutível com relação à redução da maioridade 

penal.  

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) rejeitou no dia 19/02/14, a proposta que 

reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos em crimes hediondos e casos específicos, 

como os crimes inafiançáveis, tortura, terrorismo, tráfico ilícito de entorpecentes e 

drogas. 

A comissão analisou conjuntamente sete propostas de emenda à Constituição (PECs) 

que tratavam da redução da maioridade penal. O relator, senador Ricardo Ferraço 

(PMDB-ES), recomendou a rejeição de seis delas e a aprovação de apenas uma de autoria 

do senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP), que reduzia a maioridade para 16 anos 

nos crimes hediondos e casos específicos. Em linhas gerais, essa PEC 33/2012 permitia 

a aplicação da lei penal a indivíduos de 16 anos envolvidos em crimes hediondos, desde 

que laudo médico comprovasse sua compreensão sobre a gravidade do delito; a medida 

fosse reivindicada por promotor da infância e da juventude e julgada por juiz de vara 

especializada na área; e a pena definida fosse cumprida em estabelecimento prisional 

específico, separado de presos adultos. 

Como a comissão rejeitou o relatório de Ferraço, Nunes disse que vai recorrer da 

decisão da comissão para levar a discussão ao plenário da Casa. Ele precisa do apoio de 

um décimo dos senadores (9 no total) para evitar que a proposta seja definitivamente 

arquivada. Oito membros da comissão votaram a PEC e 11 contrários, o que derrubou a 

matéria na comissão. 

No plenário, Nunes disse acreditar que a matéria tenha apoio da maioria dos 

senadores. "Muitos manifestaram o desejo de continuar discutindo a matéria, a votação 

foi muito apertada. Vamos ao plenário com a discussão contrária da comissão", afirmou. 

O PT votou unido contra a PEC de Aloysio Nunes, mantendo a posição do governo 

federal contrária à redução da maioridade penal. 



 
 

31 
 

"A gente teria que discutir no âmbito do ECA a forma como poderíamos fazer 

gradações diferentes e responsabilizações dessa redução penal. Proponho suspender a 

discussão para debatermos no âmbito do ECA", disse a senadora Gleisi Hoffmann (PT-

PR), ex-ministra da Casa Civil. 

O PMDB, principal aliado do governo, votou a favor da proposta de Aloysio Nunes 

e promete repetir a postura se a discussão chegar ao plenário da Casa. "Você tem que dar 

respostas à sociedade nessa onda de violência. Não dá para se fechar a tudo isso", afirmou 

o senador Romero Jucá (PMDB-RR). 

Presidente da CCJ, o senador Vital do Rêgo (PMDB-PB) disse que a comissão agiu 

de forma "democrática", mas que o Senado não pode se furtar ao debate do tema. 

 

Proposta 

A PEC de Aloysio Nunes prevê a redução para 16 anos em casos específicos, como 

crimes inafiançáveis (tortura, terrorismo, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e 

crimes hediondos) ou reincidência, desde que haja parecer do promotor da infância e 

autorização da Justiça. 

Há, contudo, sugestões mais radicais que foram rejeitadas no relatório de Ferraço, 

como a que considera penalmente imputáveis os maiores de 13 anos em caso de crimes 

hediondos; ou proposta que, além de reduzir a maioridade para 16 anos, torna o voto 

obrigatório para a mesma idade. 

A mais antiga delas tramita desde 1999 no Senado, que pela primeira vez analisou o 

tema nessa legislatura. No entanto, o governo federal e o PT são radicalmente contrários 

a qualquer mudança na lei. 

Votaram contra 

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, disse 

que a redução da maioridade idade penal no Brasil é “ilusão”. Para ele, levar mais jovens 

à prisão não vai ajudá-los a sair do crime. “Em hipótese alguma o governo apoia [a 

redução da maioridade penal]. Nós temos uma posição definitiva sobre essa questão”, 

afirmou o ministro. “Eu acho ilusão que você reduzindo a idade penal vai resolver alguma 

http://g1.globo.com/topico/gilberto-carvalho/
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coisa no país. Vai nos levar daqui a pouco a reduzir a idade penal para dez anos, porque 

os traficantes, porque os bandidos vão continuar usando o menor [...] Eu acho uma 

ilusão”, disse Carvalho. 

Carvalho pediu ainda ajuda aos estados para a implantação de um programa a ser 

lançado pelo governo chamado Juventude Viva, “que é exatamente um programa que 

previne, que da alternativa, sobretudo ao jovem negro da periferia, para que ele tenha 

alternativas que não seja o trafico de drogas, que o tire do desemprego, que o tire da 

situação de marginalidade”, explicou o ministro. 

A redução da maioridade penal também foi contestada pela presidente da Comissão 

de Direitos Humanos do Senado (CDH), Ana Rita (PT-ES), que, em pronunciamento do 

plenário da Casa, condenou as “teses reducionistas e simplórias” sobre o tema. “Para os 

que creem que a solução está nessa proposta, é importante analisar os atos infracionais 

praticados por adolescentes no Brasil. Dados da Fundação Casa, no estado de São Paulo, 

mostram que o principal motivo das internações dos jovens não são os crimes que 

terminam em morte, mas, sim, o tráfico de drogas, que representa 41,8% do total”. 

 

José Serra 

O ex-governador de São Paulo José Serra (PSDB-SP) defendeu alterações na 

legislação para endurecer as punições a menores que se envolvam em crimes. 

“Eu sou a favor [a mudanças na lei]. Eu fiz, como governador, o que o governador 

Alckmin está fazendo de novo (como dito no capítulo anterior, Alckmin entregou uma 

proposta de diminuição da maioridade em visita à Câmara dos Deputados, que não foi 

aceita). É a possibilidade de o assassino permanecer preso, mesmo depois dos 18 anos”, 

disse. Na visão de Serra, a mudança na legislação poderia ocorrer por meio de um projeto 

de lei. 

 

Serra disse que, durante o período em que foi governador, encontrou uma solução 

jurídica para manter preso Roberto Aparecido Alves Cardoso, o Champinha, depois de 

ele alcançar a maioridade penal. Aos 16 anos, o rapaz foi acusado de estuprar e matar a 

http://g1.globo.com/es/espirito-santo/cidade/serra.html
http://g1.globo.com/topico/psdb.html
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adolescente Liana Friendenbach e de ser o mentor do assassinato do namorado da jovem, 

Felippe Caffé. 

 

3.2 PROPOSTAS DOS POLÍTICOS SOBRE O TEMA NAS ELEIÇÕES 

2014. 

Durante o processo eleitoral de 2014 o polêmico tema da redução da maioridade 

penal foi abordado por muitos candidatos, que concorriam a cargos como Presidência da 

República, Governo do Estado de São Paulo e outros, expondo suas ideias a favor ou 

contra essa medida durante sua campanha e também por meio dos debates. 

Dos onze candidatos que concorreram à Presidência da República quatro apoiaram a 

redução da maioridade penal e sete foram contrários a ela. 

 

Aécio Neves (PSDB) 

O candidato do PSDB à Presidência da República Aécio Neves se apresentou 

favorável à redução da maioridade penal, mas apenas em casos específicos, como nos 

casos de reincidência em lesão corporal grave e roubo qualificado e crimes hediondos – 

como homicídio qualificado, sequestro e estupro. Embora não estivesse contemplada 

especificamente no seu plano de governo apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE), a questão constava entre as propostas no site do candidato. Sua assessoria chegou 

a disparar telefonemas para as pessoas reforçando o posicionamento do candidato. E, 

mesmo buscando a adesão de Marina Silva (PSB), terceira colocada no primeiro turno 

com mais de 22 milhões de votos, o tucano bateu o pé e não aceitou abrir mão da ideia de 

diminuir a maioridade penal, uma das propostas que ambientalista pôs na mesa no 

momento de fechar o acordo.  

 

Além disso, Aécio Neves já se mostrou favorável à medida várias vezes, defendendo 

o projeto de autoria de seu vice (PEC 33/2012), o senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-

http://divulgacand2014.tse.jus.br/divulga-cand-2014/proposta/eleicao/2014/idEleicao/143/UE/BR/candidato/280000000085/idarquivo/229?x=1409620230000280000000085
http://www.tse.jus.br/
http://www.tse.jus.br/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2014-07/aecio-neves-defende-no-rio-reducao-da-maioridade-penal-para-crimes
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=106330
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SP) que foi rejeitado em fevereiro deste ano pela Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania (CCJ) do Senado. 

 

Dilma Rousseff (PT) 

A presidenta reeleita Dilma Rousseff se manifestou como sendo contrária à redução 

da maioridade penal, defendendo o enfrentamento da pobreza e de educação, lazer e 

cultura para a juventude em suas propostas de governo apresentadas ao TSE e em seu site 

de campanha.  

Não à toa, a bancada do PT foi responsável por derrubar o já citado projeto (PEC 

33/2012) do Senador Aloysio Nunes sobre o tema, por 11 votos a 8. 

 

Eduardo Jorge (PV) 

O candidato à Presidência República Eduardo Jorge se mostrou contrário à redução 

da maioridade penal. 

Em seu plano de governo apresentado ao TSE e em seu site de campanha, ele 

defendeu a manutenção das conquistas constitucionais e do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) e investimentos em educação, recuperação e planejamento familiar, 

ao mesmo tempo em que preconizou o desafogamento do sistema penitenciário e a 

inclusão social. 

 

Eymael (PSDC) 

O candidato à Presidência da República José Maria Eymael foi favorável à redução 

da maioridade penal. A questão não foi abordada na proposta de governo apresentada ao 

TSE, nem nas diretrizes de governo em seu site de campanha, onde ele mencionou apenas 

a intenção de implantar um Ministério da Segurança Pública e reformular o sistema 

penitenciário. 

http://divulgacand2014.tse.jus.br/divulga-cand-2014/proposta/eleicao/2014/idEleicao/143/UE/BR/candidato/280000000083/idarquivo/194?x=1409620230000280000000083
http://divulgacand2014.tse.jus.br/divulga-cand-2014/proposta/eleicao/2014/idEleicao/143/UE/BR/candidato/280000000061/idarquivo/83?x=1409620230000280000000061
http://divulgacand2014.tse.jus.br/divulga-cand-2014/proposta/eleicao/2014/idEleicao/143/UE/BR/candidato/280000000067/idarquivo/152?x=1409620230000280000000067
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Eymael já foi contra a medida, mas diz ter mudado de ideia sobre o assunto por causa 

do alto número de crimes praticados por adolescentes de 16 e 17 anos. Por outro lado, 

também afirma que isso será uma medida inútil caso não se invista nos processos de 

recuperação dos jovens e haja uma reforma do sistema penitenciário. 

 

Levy Fidelix (PRTB) 

Levy Fidelix também apoiou a redução da maioridade penal. O assunto não foi 

mencionado na proposta de governo apresentada ao TSE, mas em seu site de campanha, 

ele aborda temas polêmicos como o fim da reeleição, número de ministérios, 

financiamento público de campanha e a redução da maioridade penal. 

Sobre o tema, o candidato diz em seu site: “Sou a favor. Tem que reduzir 

imediatamente. Os maiores de idade chamam essas crianças, jovens de 15 e 16 anos, para 

assassinarem, matarem e depois eles não são culpados. Sou a favor de reduzir para 16 

anos imediatamente.” 

 

Luciana Genro (PSOL) 

A candidata Luciana Genro se apresentou contra a redução da maioridade penal. 

Apesar da proposta de governo apresentada ao TSE não ter contemplado o assunto, no 

site da campanha, a candidata explicita sua posição. 

Também em um debate realizado com os candidatos à Presidência pela emissora de 

TV Bandeirantes, no dia 26 de agosto, falando sobre o tema, Luciana Genro chegou a 

afirmar que "essa política de encarceramento em massa e redução da maioridade penal só 

gera mais violência". 

 

 

Marina Silva (PSB) 

http://divulgacand2014.tse.jus.br/divulga-cand-2014/proposta/eleicao/2014/idEleicao/143/UE/BR/candidato/280000000021/idarquivo/23?x=1409620230000280000000021
http://divulgacand2014.tse.jus.br/divulga-cand-2014/proposta/eleicao/2014/idEleicao/143/UE/BR/candidato/280000000043/idarquivo/61?x=1409620230000280000000043
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A candidata à Presidência da República Marina Silva se mostrou contra a redução da 

maioridade penal. 

O assunto não foi contemplado de forma específica em seu plano de 

governo apresentado ao TSE e, nem em seu site de campanha. A candidata, porém, disse 

várias vezes à imprensa que é contrária à medida e suas propostas de campanha refletem 

o seu entendimento sobre o fato de que a maioria dos jovens que se encontram em conflito 

com a lei são vítimas de um contexto de “exclusão social, que não pode ser superado 

apenas por meio da atuação policial”, presente nas diretrizes de sua campanha. 

Marina Silva defendeu, assim, uma reformulação do sistema prisional, de forma a 

reduzir o encarceramento massivo e favorecer a reinserção social, além de políticas 

voltadas para a educação e formação dos jovens. 

O plano de governo da candidata também falou na promoção de ações de acesso à 

justiça e à segurança pública, que possibilitem a valorização da vida e desenvolvimento 

de uma cultura de paz em parceria com estados e municípios. 

 

Mauro Iasi (PCB) 

O candidato Mauro Iasi foi contra a redução da maioridade penal. No plano de 

governo apresentado ao TSE e nas propostas apresentadas em seu site de campanha, o 

candidato tratou do tema, mas sem entrar em detalhes. 

Ele também defendeu a descriminalização dos usuários de drogas hoje consideradas 

ilícitas, o fim da Polícia Militar e da "criminalização" da pobreza e dos movimentos 

populares, por meio de uma profunda reforma da legislação penal, buscando alternativas 

ao encarceramento, além de uma política de valorização da juventude, com programas 

educativos, culturais, esportivos e de integração ao trabalho. 

 

 

Pastor Everaldo (PSC) 

http://divulgacand2014.tse.jus.br/divulga-cand-2014/proposta/eleicao/2014/idEleicao/143/UE/BR/candidato/280000000121/idarquivo/363?x=1409866177000280000000121
http://divulgacand2014.tse.jus.br/divulga-cand-2014/proposta/eleicao/2014/idEleicao/143/UE/BR/candidato/280000000121/idarquivo/363?x=1409866177000280000000121
http://divulgacand2014.tse.jus.br/divulga-cand-2014/proposta/eleicao/2014/idEleicao/143/UE/BR/candidato/280000000041/idarquivo/43?x=1409866177000280000000041
http://divulgacand2014.tse.jus.br/divulga-cand-2014/proposta/eleicao/2014/idEleicao/143/UE/BR/candidato/280000000041/idarquivo/43?x=1409866177000280000000041
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Pastor Everaldo se apresentou a favor da redução da maioridade penal. O tema 

constou da sua proposta de governo apresentada ao TSE e também em seu site de 

campanha. O candidato defendeu a realização de uma reforma no sistema carcerário, com 

a adoção de um modelo privado de administração penitenciário e uma reforma do sistema 

processual penal para “reduzir o número excessivo de recursos e regalias indevidas na 

execução penal”. 

Aliás, em seu blog pessoal, ele apoia abertamente o projeto de decreto 

legislativo 494/2011, de autoria do deputado federal André, do seu partido, que sugere a 

realização de plebiscito sobre a redução da maioridade penal para dezesseis anos de idade 

e também do projeto de emenda constitucional (PEC 57/2011) que propõe a alteração da 

maioridade penal de 18 para 16 anos. 

 

Rui Costa Pimenta (PCO) 

O candidato à Presidência da República Rui Costa Pimenta se mostrou contra a 

redução da maioridade penal. 

Na proposta de governo apresentada ao TSE, o assunto foi citado, porém sem 

detalhes. No site do candidato registrado para a campanha não houve menção sobre o 

assunto. 

O candidato defendeu ainda o direito de qualquer cidadão portar armas e a criação 

de milícias populares, em substituição à Polícia Militar, como forma de controlar o crime. 

 

Zé Maria (PSTU) 

O candidato à Presidência da República Zé Maria foi contra a redução da maioridade 

penal. 

 

O assunto não foi mencionado na proposta de governo apresentada ao TSE nem em 

seu site de campanha. O candidato, porém, já manifestou sua posição à imprensa em 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=525410
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=512527
http://divulgacand2014.tse.jus.br/divulga-cand-2014/proposta/eleicao/2014/idEleicao/143/UE/BR/candidato/280000000081/idarquivo/183?x=1409866177000280000000081
http://divulgacand2014.tse.jus.br/divulga-cand-2014/proposta/eleicao/2014/idEleicao/143/UE/BR/candidato/280000000001/idarquivo/7?x=1409866177000280000000001
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várias oportunidades, alegando que o aumento da repressão e da penalização dos crimes 

não resolveria o problema da violência no país e só faria aumentar a população carcerária. 

Para ele, o combate à criminalidade juvenil deve ser feito com políticas que combatam as 

causas da vulnerabilidade social, que levam os jovens a praticar os delitos. 

Saindo um pouco da esfera presidencial, o candidato ao governo do estado de São 

Paulo pelo PMDB, o empresário Paulo Skaf disse ser a favor da mudança no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) pela redução da maioridade penal. "Sou a favor, sim. A 

partir do momento que você tem um jovem de 16 anos com direito de escolha do 

presidente da República, direito a voto, da mesma forma ele tem que ter responsabilidade. 

Direitos sempre são acompanhados de responsabilidades", disse. . “Mas quero investir 

em educação para que, no futuro, a gente possa fechar as penitenciárias. Uma vez recebi 

uma comitiva da Suécia que disse que, lá, eles estavam com presídios vazios, sem saber 

o que fazer com eles. Já nós estamos na contramão: estamos é construindo mais 

penitenciárias”. 

Para o candidato, um dos principais problemas do estado é a questão da segurança 

pública. "Estamos em um estado gravíssimo, eu diria que nós temos muitos problemas, 

mas este é um estado de emergência", defendeu. 

 

3.3 COMO AS MUDANÇAS SERIAM IMPLEMENTADAS. 

Sobre uma possível mudança, não há um consenso sobre como alterar o assunto na 

Constituição nem sobre como colocar a medida em prática.  

 

Idade 

Dezenas de propostas para a redução da maioridade tramitaram no Congresso na 

última década e algumas ainda são debatidas. Elas divergem principalmente sobre a partir 

de qual idade um jovem pode ser considerado responsável pelos seus atos e, na prática, 

como e onde ele deverá cumprir sua pena. A idade mais aceita e apoiada é 16 anos de 

idade. 

http://g1.globo.com/topico/pmdb.html
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"A lei tem que acompanhar o desenvolvimento da sociedade. Um jovem dessa 

geração tem muito mais informações. A partir de 14 anos (ele) tem pleno conhecimento 

do que faz e sabe o que é certo e o que é errado", disse o deputado estadual eleito por São 

Paulo Paulo Telhada (PSDB), ex-coronel da Polícia Militar. 

 

Implementação 

Em relação à eventual implementação da medida, seus defensores também divergem 

em relação a como os menores de 18 anos cumpririam suas penas. Há propostas de que 

os jovens comecem a cumprir a pena em centros de ressocialização e, ao completar 18 

anos, passem ao sistema prisional comum para cumprir o resto da sentença; outras 

sugerem que deveriam ser criados locais específicos para o cumprimento da pena desses 

menores (diferentes dos presídios comuns) tanto antes como depois dos 18 anos.  
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CONCLUSÃO 

A partir desse trabalho, algumas ideias podem ser evidenciadas: a primeira é que, 

sem sobra de dúvidas, não se chegará a um consenso sobre a redução ou não da 

maioridade penal; sempre haverão aqueles que serão a favor e aqueles que serão contra. 

Provavelmente, de acordo com o que foi exposto neste documento, durante os próximos 

4 anos do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, a maioridade penal 

permanecerá sendo 18 anos de idade. 

A segunda ideia é que, a pesar de ambos os lados da discussão estarem certos de suas 

posições e possuírem argumentos fortes, ninguém tem certeza do que verdadeiramente 

seria melhor para o país: permanecer a maioridade penal em 18 anos com essas constantes 

ondas de violência e crimes, que estão levando consigo cada vez mais jovens, apontando 

a solução de que o investimento em educação e diminuição das desigualdades sociais 

amenizará toda essa situação, mas com nenhuma providência a ser tomada; ou diminuição 

da maioridade penal, mas com sistemas prisionais cada vez mais abarrotados, sem 

garantia de diminuição de violência e crianças e jovens entrando cada vez mais cedo do 

mundo o crime? 

E por fim, a partir de tudo o que foi exposto, é mais do que claro que, 

independentemente da redução da maioridade penal, a questão da violência no Brasil, 

tanto praticada por menores como por adultos, deve ser revisada e medidas drásticas 

devem ser tomadas para estancar essa onda de crimes que assustam e amedrontam toda a 

população. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente, um dos temas mais abordados pela sociedade se refere ao meio 

ambiente. Problemas como aquecimento global, poluição, falta de água, são cada vez 

mais comuns nos noticiários e nas conversas do dia-a-dia. Buscam-se muitas soluções, 

porém, poucas são colocadas em prática e de forma eficiente.   

Vivemos hoje em uma sociedade do consumo, na qual o ter é mais importante do que 

o ser. Por exemplo, celulares fabricados para serem bens duráveis, se tornam descartáveis, 

simplesmente pelo fato de saírem da moda, ou por ter sido lançado um novo celular de 

sucesso.  

Segundo dados apontados em 2012 pela ABRELPE (Associação Brasileira de 

Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais), cada pessoa produz em média 1,20 

kg de lixo por dia, no Brasil. Esse fato é uma boa demonstração de que realmente existe 

a tal sociedade do consumo, da qual pertencemos. 

Nesse contexto de preocupação ambiental e preocupação com o impacto potencial 

dos resíduos sólidos na natureza, surge a Logística Reversa, área da logística responsável 

pela destinação de embalagens e resíduos.  

Se aplicada da maneira correta, a Logística Reversa pode trazer benefícios tanto ao 

meio ambiente, como às empresas, já que pode reduzir custos, aumentar o lucro e gerar 

uma valorização da marca perante os clientes.  

O presente trabalho busca explicar o conceito de logística reversa, seus fundamentos 

e objetivos, mostrando, também, alguns exemplos de aplicações nas empresas. Em 

seguida, relaciona a logística reversa com a sustentabilidade, objetivando apresentar 

informações de como a primeira contribui com a última. 
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CAPÍTULO I: A LOGÍSTICA REVERSA 

 

1.1 - O QUE É LOGÍSTICA REVERSA? 

Antes de definir o conceito de logística reversa, deve-se explicar o que é logística. 

Logística vem do francês “logistique” , que significa uma arte que trata do planejamento 

e realização de vários projetos. O Concil of Supply Chain Management Professionals 

– CSCMP (1995) define logística como: “Processo de planejamento, implementação e 

controle eficiente e eficaz do fluxo e da armazenagem de mercadorias, serviços e 

informações relacionadas desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o 

objetivo de atender às necessidades do cliente”. Em outras palavras, Logística é uma área 

de gestão que se volta para o planejamento da armazenagem, circulação e distribuição de 

produtos. 

Voltando à logística reversa, existem muitas definições para este tema. O conceito 

original foi dado em 1993, pelo Council of Logistics Management (CLM, p. 323): 

“Logística reversa é um termo relacionado às atividades envolvidas no gerenciamento da 

movimentação e disposição de embalagens e resíduos”. A partir deste, derivam-se outras 

definições: 

 Stock (1998, p.20):  

Logística reversa: refere-se ao papel da logística no retorno de produtos, redução na fonte, 

reciclagem, substituição de materiais, reuso de materiais, disposição de resíduos, 

reforma, reparação e remanufatura. 

 

 Glossário da Logística (1998): “É o conjunto de atividades e habilidades gerenciais 

logísticas relacionadas à redução, administração e disposição de detritos perigosos ou 

não, derivados de produtos ou embalagens”. 

 Slijkhuis (2000): “Compreende todas as atividades enfocadas na redução, reutilização 

e reciclagem, ou seja, a gestão e distribuição dos resíduos das embalagens”. 
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 Inderfurth et al (1999): “É o conjunto de ações que visa a reutilização de produtos e 

material”. 

 Leite (2005, p. 16-17):  

Área da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as informações 

logísticas correspondentes, do retorno dos bens de pós-venda e pós-consumo ao ciclo 

de negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos canais de distribuição reversos, 

agregando-lhes valor de diversas naturezas: econômico, ecológico, de imagem 

corporativa, entre outros. 

 Mueller (2007, p. 6-7): 

Logística reversa pode ser classificada como sendo apenas uma versão contrária da 

logística como a conhecemos. A logística reversa utiliza os mesmos processos que um 

planejamento convencional. Ambos tratam de nível de serviço e estoque, 

armazenagem, transporte, fluxo de materiais e sistema de informação, em resumo 

trata-se de um novo recurso para a lucratividade. 

Como pode-se observar, a logística reversa é uma área da logística empresarial que 

abrange o conceito de logística e adiciona um conjunto de ações relacionadas à pós-venda 

e ao pós-consumo, pensando na destinação correta dos produtos. 

 

Figura 1 - Símbolo da Logística Reversa 
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1.2. POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PNRS) 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305, de 2 

de agosto de 2010 e regulamentada pelo Decreto Nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010, 

introduz na legislação ambiental brasileira a Logística Reversa. 

A Constituição Federal, promulgada em 1988, prevê que o município é um ente 

federativo autônomo, dotado de competências próprias, independência administrativa, 

legislativa e financeira e, em particular, com o direito de legislar sobre assuntos de 

interesse local. Sendo assim, o governo municipal definia, de forma independente, o 

modo de gestão e manejo dos resíduos sólidos, desde a coleta até a sua destinação final. 

Para orientar os Estados e os Municípios na adequada gestão de resíduos sólidos, foi 

criada a PNRS - um instrumento legal que estabelece diretrizes gerais aplicáveis a esses 

resíduos. Além da PNRS, existem também normas que abordam a temática dos resíduos 

sólidos, tais como as Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA.  

A PNRS contém instrumentos importantes para fazer com que o Brasil consiga 

enfrentar os principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes da 

manipulação inadequada dos resíduos sólidos:  

 Busca prevenir e reduzir a geração de resíduos, propondo hábitos de consumo 

sustentável e um conjunto de instrumentos que assegure o aumento da reciclagem e da 

reutilização dos resíduos sólidos (o que possuir valor econômico e puder ser reciclado 

ou reaproveitado) e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos (o que não 

puder ser reciclado ou reutilizado). 

 Institui que os geradores de resíduos compartilhem a responsabilidade na Logística 

Reversa dos resíduos e embalagens pós-consumo e pós-consumo.  

 Elabora metas que contribuirão para a extinção dos lixões; 

 Institui instrumentos de planejamento nos níveis nacional, estadual, microrregional, 

intermunicipal e metropolitano e municipal; e impõe que os particulares elaborem seus 

Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

 Inova com a inclusão de catadoras e catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis, 

tanto na Logística Reversa quando na Coleta Seletiva. 
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 Busca fazer com que o Brasil atinja uma das metas do Plano Nacional sobre Mudança 

do Clima, que é de alcançar o índice de reciclagem de resíduos de 20% em 2015. 

A Logística Reversa é definida pela PNRS como: 

Instrumento de desenvolvimento econômico e social, caracterizado por um 
conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 
restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, 
em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final 
ambientalmente adequada; 

Além da Logística Reversa, outros aspectos são abordados na Política Nacional de 

Resíduos Sólidos: 

 Acordo Setorial: “ato de natureza contratual firmado entre o poder público e 

fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a 

implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto”. 

 Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: Conjunto de 

atribuições dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos 

consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos pela minimização do volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, 

bem como pela redução dos impactos causados à saúde humana e à qualidade 

ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei. 

 Coleta seletiva: “coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua 

constituição ou composição”. 

 Ciclo de Vida do Produto: “série de etapas que envolvem o desenvolvimento do 

produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo 

e a disposição final”. 

 Sistema de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos - SINIR: Tem como 

objetivo armazenar, tratar e fornecer informações que apoiem as funções ou processos 

de uma organização. Essencialmente é composto de um subsistema formado por 

pessoas, processos, informações e documentos, e outro composto por equipamentos e 

seus meios de comunicação. 
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 Catadores de materiais recicláveis: “diversos artigos abordam o tema, com o 

incentivo a mecanismos que fortaleçam a atuação de associações ou cooperativas, o 

que é fundamental na gestão dos resíduos sólidos”. 

 Planos de Resíduos Sólidos: O Plano Nacional de Resíduos Sólidos a ser elaborado 

com ampla participação social, contendo metas e estratégias nacionais sobre o tema. 

Também estão previstos planos estaduais, microrregionais, de regiões metropolitanas, 

planos intermunicipais, municipais de gestão integrada de resíduos sólidos e os planos 

de gerenciamento de resíduos sólidos. 

 

1.3. PRÁTICAS DE LOGÍSTICA REVERSA NAS EMPRESAS 

No cotidiano das empresas, pode-se dividir a atuação da logística reversa nas 

principais variáveis a seguir: 

 Retorno ou a recuperação de produtos: garrafas PET para reciclagem, vasilhames, lixo 

reciclável, cartuchos remanufaturados etc. 

 Redução do consumo de matérias-primas: otimização dos recursos atuais para uma 

maior entrega de produtos e serviços com menos tempo de trabalho. 

 Reciclagem, a substituição e a reutilização de materiais: economia em recursos 

financeiros e ambientais. 

 Deposição de resíduos: cultivando o meio ambiente e promovendo um maior 

desenvolvimento social. 

 Reparação e refabricação de produtos: redução de custos e maior margem de lucro. 

Por estar relacionada à destinação de produtos e materiais já descartados pelo 

consumidor, a logística reversa contribui para a preservação do meio ambiente, 

exatamente pelo retorno de bens de pós-consumo ao ciclo produtivo. Diminuindo, assim, 

o acúmulo de lixo industrial na natureza.  

Para o empreendedor, é preciso identificar cada processo de entrega dos produtos 

oferecidos e analisar, caso a caso, qual é o melhor procedimento de logística reversa. 
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A seguir, serão citados alguns exemplos de empresas que praticam a logística reversa: 

 

a) PHILIPS 

Em março de 2010, a Philips Brasil lançou o programa “Ciclo Sustentável Philips”, 

que promove a logística reversa em todo o país. O programa coleta todos os tipos de 

aparelhos eletroeletrônicos e eletrodomésticos Philips, como TVs, aparelhos de áudio e 

vídeo, cafeteiras, entre outros, que o consumidor não utiliza e/ou não pretende mais 

utilizar e os encaminha a um destino ambientalmente adequado, para que os modelos de 

sua marca não acabem indo para aterros sanitários ou lixões. 

Depois de recolhidos, os produtos são encaminhados à Oxil, empresa parceira da 

Philips responsável pela manufatura reversa: descaracterização, desmonte e segregação 

dos diversos tipos de materiais como placas eletrônicas, motores, cabos e fios que são 

reinseridos na cadeia produtiva por meio da reciclagem. Os itens não passíveis de 

reciclagem são encaminhados para destinos ambientalmente corretos. 

Em novembro de 2010, o “Ciclo Sustentável Philips” passou a incluir pilhas e 

baterias, com a instalação de displays nas assistências técnicas e em pontos de coleta. 

Além disso, a Philips já começou a logística reversa de algumas de suas linhas de 

equipamentos médicos e possui iniciativas com lâmpadas.  

 

      

Figura 2 - Logo Philips                                       Figura 3 - Programa "Ciclo Sustentável Philips" 
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b) APPLE: 

A Apple, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, também aplica na 

prática o conceito de logística reversa. 

Os clientes da empresa que possuem Iphones antigos poderão leva-los a qualquer loja 

da Apple nos Estados Unidos. Funcionários especializados avaliarão o produto e, após, o 

cliente recebe o valor do aparelho em forma de crédito para utilizar na compra de qualquer 

produto na loja Apple. Os aparelhos antigos são encaminhados para a reciclagem. 

Dessa forma, a Apple assume a reciclagem de seu produto obedecendo ao princípio 

de responsabilidade compartilhada e garante a logística reversa ao fazer seu produto, que 

possivelmente poderia ser descartado e misturado ao lixo comum, ter um valor de 

mercado.  

 

Figura 4 - Apple e Iphone 

 

 



 
 

11 
 

c) NATURA: 

A Natura, grande empresa brasileira do setor de cosméticos e higiene pessoal, possui 

um programa de logística reversa. A empresa estuda e monitora o ciclo de vida das 

embalagens recicláveis de seus produtos, com o objetivo de recolher as embalagens 

usadas a fim de evitar os impactos causados pelo seu descarte no meio ambiente. Todo o 

material recolhido é encaminhado para reciclagem.  

O projeto teve início no ano de 2007 e desde então, já deu o destino adequado a mais 

de 500 mil toneladas de resíduos. 

 

Figura 5 - Natura 

 

d) BRIDGESTONE:  

A Bridgestone, fabricante de pneus no Brasil, adota medidas de logística reversa ao 

receber os pneus em final de vida útil, coloca-los em processo de trituração e picotagem 

e reutilizando os fragmentos resultantes. Com esses fragmentos, pode ser obtida matéria-

prima para confecção de pisos, blocos e guias em substituição à brita, confecção de 

solados de sapatos e borracha para vedação e peças de reposição para indústria 

automobilística. 
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Figura 6 – Bridgestone 

 

e) P&G: 

A P&G (Procter & Gamble), uma das maiores empresas de bens de consumo do 

mundo, em parceria com a WiseWaste, desenvolvedora de produtos com material 

renovável, possui um projeto de logística reversa de materiais recicláveis na cidade de 

São Paulo. As empresas realizam a coleta de embalagens pós-consumo diretamente de 

cooperativas, pontos de entrega voluntária e na própria indústria e transformam em 

materiais para as ações de marketing promocional das marcas da P&G no varejo. 

 

 

Figura 7 - P&G 
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTOS DA LOGÍSTICA 

REVERSA 

2.1. GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

Resíduos sólidos (conhecidos como lixo) são os chamados restos sólidos ou semi-

sólidos gerados após a produção, utilização ou transformação de bens de consumos. 

Grande parte desses resíduos é produzida nos grandes centros urbanos. São oriundos 

principalmente de residências, escolas, indústria e construção civil. A norma 

NBR10004:2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) define resíduos 

sólidos como: 

Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de 
origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de 
varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de 
tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle 
de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem 
inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou 
exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à 
melhor tecnologia disponível. 

 

Os resíduos sólidos podem ser classificados de acordo com a origem, tipo de resíduo, 

composição química, presença de umidade e periculosidade. 

1. Origem: 

a) Hospitalar ou de Serviços de Saúde: resíduos provenientes de hospitais e serviços 

de saúde (pronto-socorro, enfermarias, laboratórios de análises clínicas, farmácias etc.). 

São eles: embalagens de plástico, vidros, papéis; resíduos sépticos: seringas, gazes, 

algodões, tecidos removidos, cadáveres de animais utilizados em testes, sangues, luvas, 

medicamentos com prazo de validade vencido; e resíduos assépticos, que não entraram 

em contato direto com pacientes. 

b) Domiciliar: resíduos gerados nas residências. Ex: restos de alimentos, resíduos 

sanitários (papel higiênico, absorvente etc.), jornais, revistas, papéis, plásticos, vidros, 

embalagens, metais, madeiras, entre outros.  
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c) Agrícola: resíduos oriundos das atividades agropecuárias. São compostos por 

embalagens de defensivos agrícolas, embalagens de papel, plásticos, vidros, restos 

orgânicos (palhas, cascas, estrume, animais mortos, bagaços, etc.), produtos veterinários 

etc. 

d) Comercial: resíduos originários de estabelecimentos comerciais e de serviços 

(embalagens diversas , papéis, metais, plásticos, vidros, resíduos sanitários e orgânicos). 

e) Industrial: resíduos gerados por instalações industriais. Possuem composição 

bastante diversificada. Grande parte é considerada perigosa. Podem ser constituídos por 

escórias (impurezas resultantes da fundição do ferro), cinzas, lodos, óleos, plásticos, 

papel, borrachas, etc. 

f) Público ou de Varrição: é aquele recolhido nas vias públicas, galerias, áreas de 

realização de feiras e outros locais públicos. Sua composição é muito variada dependendo 

do local e da situação onde é recolhido, mas podem conter: folhas de árvores, galhos e 

grama, animais mortos, papel, plástico, restos de alimentos, etc.. 

g) Engenharia e construção civil: resultante de atividades das engenharias e da 

construção civil. Quase 100% destes resíduos podem ser reaproveitados. São compostos 

por: entulho, óleos, resina, partes e peças descartadas, embalagens, pedras, madeiras, 

ladrilhos, caixas, caixotes, fios, vidros etc. 

h) Resíduos de mineração: podem ser constituídos de solo removido, metais pesados, 

restos e lascas de pedras, etc. 

i) Resíduos de Portos, Aeroportos e Terminais Rodoviários e Ferroviários: o lixo 

coletado nesses locais é tratado como “resíduo séptico”, pois pode conter agentes 

causadores de doenças trazidas de outros países. Os resíduos que não apresentam esse 

risco de contaminação, podem ser tratados como lixo domiciliar. 

O conjunto de todos os tipos de resíduos gerados nas cidades e coletados pelo serviço 

municipal (domiciliar, público, comercial e de engenharia e construção civil) tem o nome 

de Resíduos Sólidos Urbanos. 
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2. Tipo: 

a) Resíduo reciclável: Resíduos que podem ser reciclados. Ex: papel, plástico, metal 

e vidro. 

b) Resíduo não reciclável ou Rejeito: resíduos que não são recicláveis, ou resíduos 

recicláveis contaminados. Ex: Isopor, papéis engordurados, embalagens metalizadas. 

 

3. Composição química:  

a) Orgânicos: são os restos de alimentos, folhas, grama, animais mortos, esterco, 

papel, madeira, borrachas, pneus, luvas, remédios. Alguns compostos orgânicos podem 

ser tóxicos. Estes são divididos em “Poluentes Orgânicos Persistentes” (POP) e 

“Poluentes Orgânicos Não Persistentes”. 

I – Poluentes Orgânicos Persistentes (POP): hidrocarbonetos de elevado peso 

molecular, clorados e aromáticos, alguns pesticidas (Ex.: DDT, DDE, e 

Hexaclorobenzeno).  

II - Poluentes Orgânicos Não Persistentes: óleos e óleos usados, solventes de baixo 

peso molecular, alguns pesticidas biodegradáveis e a maioria dos detergentes. 

b) Inorgânicos: São os metais, vidros, cerâmicas, areia, pedras. 

 

4. Presença de umidade:  

a) Seco: sem presença de umidade. Ex: Sacolas plásticas. 

b) Úmido: com presença de umidade ou visivelmente molhado. Ex: cascas de frutas. 
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5. Periculosidade: 

a) Resíduos perigosos (Classe I): são aqueles que por suas características podem 

apresentar riscos para a sociedade ou para o meio ambiente (inflamáveis, corrosivos, 

reativos, tóxicos e patogênicos). 

b) Resíduos não perigosos (Classe II): São os que não se enquadram nas 

características dos perigosos. 

I – Não Inertes (Classe II-A): São aqueles que podem ter propriedades como 

combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em água. Ex. Água oleosa oriunda 

de processo. 

II – Inertes (Classe II-B): São aqueles que, quando submetidos ao contato com água 

destilada ou desionizada, à temperatura ambiente, não tiverem nenhum de seus 

constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade da 

água, com exceção da cor, turbidez, dureza e sabor. Ex: Isopor; latas de alumínio; vidro. 

 

Os resíduos que contêm substâncias perigosas devem ser separados do lixo comum 

e destinados de forma segura. São alguns exemplos: Líquidos (óleos lubrificantes, fluídos 

de freio e de transmissão, água de radiador e baterias, tintas, vernizes, resinas, solventes, 

pigmentos); Embalagens diversas (latas ou frascos de aerossóis, repelentes, inseticidas, 

pesticidas e herbicidas); e outros como pilhas, baterias, alguns tipos de lâmpadas etc.  

 

2.2. CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO REVERSOS 

Antes de se falar em Canais de distribuição reversos (CDR), deve-se explicar o 

conceito de Canais de distribuição diretos (CDD). O Canal de Distribuição direto 

representa o fluxo normal dos produtos na cadeia de distribuição, ou seja, das matérias 

primas até o mercado consumidor. No CDD, o fluxo de distribuição passa por diversas 

etapas, tais como: fornecedor de matéria prima, transporte, armazenagem e produção.  
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Figura 8 - Canal de distribuição direto 

A partir dos avanços nos sistemas de produção, informação e tecnologia combinados 

com a escassez de matéria-prima básica e questões ecológicas e ambientais, surgiu um 

novo perfil de consumidor, mais exigente e consciente. Esse novo perfil de consumidor 

forçou a criação de uma nova área da logística empresarial, um fluxo de distribuição 

chamado de canal de distribuição reverso (CDR), que adiciona ao fluxo direto as 

atividades referentes ao retorno, reuso, reciclagem e disposição segura de seus 

componentes após o fim de sua vida útil ou após apresentarem não conformidade, defeito, 

quebra ou inutilização. Os Canais de distribuição reversos se dividem em dois grupos. 

São eles: Canais de Distribuição Reversos de pós-venda (CDR-PV) e Canais de 

Distribuição Reversos de pós-consumo (CDR-PC). 

a) Canais de Distribuição Reversos de pós-venda (CDR-PV): são formados pelas 

diversas modalidades de retorno de parte de bens/produtos com pouca ou nenhuma 

utilização à sua origem. Em outras palavras, esses bens/produtos tem o fluxo reverso do 

usuário final ao atacadista, varejista ou fabricante, por apresentarem defeitos, não 

conformidades ou erros de emissão de pedido. 

b) Canais de Distribuição Reversos de pós-consumo (CDR-PC): compostos pelas 

modalidades de retorno de parte dos bens/produtos ou de seus componentes, após o fim 

de sua vida útil, ao ciclo de produção de matéria-prima. O CDR-PC se divide em reúso, 

desmanche e reciclagem. 
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Figura 9 - Canais de distribuição diretos e reversos 

 

2.3. LOGÍSTICA REVERSA DE PÓS-VENDA 

Leite (2003, p.206) define a logística reversa de pós-venda, ou o retorno de produtos 

ao centro produtivo ou de negócios como:  

Específica área de atuação da logística reversa que se 

ocupa do planejamento, da operação e do controle do fluxo 

físico e das informações logísticas correspondentes de bens 

de pós-venda, sem uso ou com pouco uso, que por 

diferentes motivos retornam aos diferentes elos da cadeia 

de distribuição direta, que constituem uma parte dos canais 

reversos pelos quais fluem esses produtos. 

Os bens de pós-venda são produtos que apresentam pouca ou nenhuma utilização. Os 

produtos, após o retorno, podem ser destinados ao desmanche, remanufatura ou à 

reciclagem industrial. 

Os motivos mais comuns que levam à devolução dos bens/produtos são: Prazo de 

validade expirado; erro de processamento de pedidos; falhas/defeitos; avarias no 
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transporte (transbordo, redestinação, baldeação etc.); problemas no estoque; garantias; 

políticas de marketing, entre outros (extravio, furto, roubo, sinistro etc). 

Os objetivos da logística reversa de pós-venda podem ser econômico, de 

competitividade, legal e logístico. 

a) Objetivo econômico: Busca uma revalorização financeira do produto de pós-venda 

através da revenda no mercado primário, venda no mercado secundário, desmanche, 

remanufatura ou reciclagem industrial. 

b) Objetivo de competitividade: Busca a revalorização mercadológica do produto, 

gerenciando o retorno dos bens e a sua consecutiva redução, reposicionando também 

estoques excedentes no canal. Com isso, há um melhor aproveitamento de oportunidades 

e do espaço de estoque e da loja. 

c) Objetivo legal: Foca no atendimento às leis ambientais, normas de certificação, 

padronização e qualidade. 

d) Objetivos logísticos: Ajuda na identificação dos bens e volumes destinados ao 

fluxo direto e reverso dos bens. 

 

2.4. LOGÍSTICA REVERSA DE PÓS-CONSUMO 

A logística reversa de pós-consumo opera sobre o fluxo físico e as informações 

correspondentes de bens de consumo que são descartados pela sociedade e que retornam 

ao ciclo de negócios ou ao ciclo produtivo por meio dos canais de distribuição reversos 

específicos. 

Os bens de pós-consumo são produtos ou materiais constituintes cujo prazo de vida 

útil acabou, ou seja, são considerados impróprios para o consumo primário, não podendo 

ser comercializados em canais tradicionais de vendas. Porém, graças a logística reversa e 

aos canais de distribuição reversos, eles podem ser reaproveitados. Os resíduos industriais 

em geral também são considerados bens de pós-consumo. 

A vida útil de um bem representa o tempo passado desde sua produção original até o 

momento no qual o consumidor primário se desfaz dele. Os bens de pós consumo são 
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classificados segundo a vida útil, existindo três categorias: produtos duráveis, produtos 

semiduráveis e produtos descartáveis.  

a) Produtos Duráveis: são os bens produzidos para satisfazer as necessidades 

da vida social e englobam os bens de capital. A vida útil média desses produtos 

varia de alguns anos a algumas décadas. Exemplos: automóveis, aeronaves, 

edifícios, eletrodomésticos, equipamentos industriais.  

b) Produtos semiduráveis: apresentam características de bens duráveis e 

descartáveis, com vida útil média de alguns meses, raramente superior a dois anos. 

Exemplos: baterias de automóveis, computadores, baterias de celulares. 

c) Produtos descartáveis: apresentam vida útil média de algumas semanas, raramente 

superior a 6 meses. Exemplos: embalagens, brinquedos, materiais para escritório, pilhas 

e baterias de equipamentos eletrônicos. 

Após os bens de pós-consumo passarem pelo fluxo logístico direto, eles devem 

retornar ao ciclo de produção de matéria-prima, partes, peças, componentes e acessórios. 

Isso ocorre por meio dos canais de distribuição reversos de pós-consumo (reuso ou 

reciclagem). Esse retorno ao ciclo de produção pode ocorrer de duas formas, segundo 

Leite (2003): 

 Ciclo reverso aberto: retornam ao ciclo de produção os materiais constituintes (vidro, 

metal, plástico etc.) dos bens de pós-consumo, com o objetivo de reintegração ao ciclo 

de produção, substituindo a utilização de matérias-primas novas na fabricação de 

diferentes tipos de produtos. 

 Ciclo reverso fechado: Os materiais constituintes dos produtos de pós-consumo que 

retornam ao ciclo produtivo são selecionados para fabricação de um produto 

semelhante ao de origem.  

 

2.5. DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS URBANOS 

Algumas das formas de destinação final dos resíduos urbanos (lixo) são: Área de 

Preservação Permanente (APP); Lixão; Aterro controlado; e Aterro sanitário. 
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a) Área de Preservação Permanente (APP): Segundo a Deliberação Normativa 

Copam nº 118, esta área não pode ser destino de resíduos urbanos. Trata-se de local 

protegido, coberto ou não por vegetação nativa, que tem a função ambiental de preservar 

os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, a fauna e 

flora. Protege o solo e assegura o bem-estar dos seres humanos. 

b) Lixão: Os resíduos sólidos são descarregados a céu aberto, sobre o solo, sem 

critérios técnicos e medidas de proteção ambiental ou à saúde pública. O Copam 

considera o lixão como forma inadequada de destinação final do lixo, já que pode causar 

problemas como: contaminação do lençol freático pelo chorume (líquido preto que 

escorre do lixo); degradação do ambiente natural; moscas, pássaros e ratos convivem com 

o lixo livremente no lixão a céu aberto, e pior ainda, crianças, adolescentes e adultos 

catam comida e materiais recicláveis para vender. 

 

 

Figura 10 - Lixão 

 

c) Aterro controlado: Os resíduos sólidos urbanos são despejados no solo sem causar 

danos ou riscos à saúde pública e à segurança, possuindo menos impactos ambientais. É 

considerado como uma solução intermediária entre o lixão e o aterro sanitário. 
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Normalmente é uma célula adjacente ao lixão que foi remediado, ou seja, que recebeu 

cobertura de argila, grama e captação de chorume e gás. Esta célula adjacente é preparada 

para receber resíduos com uma impermeabilização com manta e tem uma operação que 

procura dar conta dos impactos negativos tais como a cobertura diária da pilha de lixo 

com terra ou outro material disponível como forração ou saibro. Tem também 

recirculação do chorume que é coletado e levado para cima da pilha de lixo, diminuindo 

a sua absorção pela terra ou eventualmente outro tipo de tratamento para o chorume como 

uma estação de tratamento para este efluente. 

 

 

Figura 11 - Aterro Controlado 

 

d) Aterro sanitário: é considerado como uma técnica adequada de disposição dos 

resíduos sólidos urbanos. Não causa danos à saúde pública e à segurança, diminuindo os 

impactos ambientais. Antes da disposição do lixo, preparou-se o terreno com o 

nivelamento de terra e com o selamento da base com argila e mantas de PVC, estas 

extremamente resistentes. Desta forma, com essa impermeabilização do solo, o lençol 

freático não se contamina pelo chorume, que é coletado através de drenos e  

encaminhados para o poço de acumulação, onde fica os seis primeiros meses de operação. 

Depois desses seis meses, quando a vazão e os parâmetros já são adequados para 

tratamento, o chorume acumulado é encaminhado para a estação de tratamento de 
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efluentes. A operação do aterro sanitário, assim como a do aterro controlado prevê a 

cobertura diária do lixo, não ocorrendo a proliferação de vetores, mau cheiro e poluição 

visual. 

 

 

Figura 12 - Aterro Sanitário 
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CAPÍTULO III: LOGÍSTICA REVERSA E 

SUSTENTABILIDADE 

3.1 - O QUE É SUSTENTABILIDADE? 

Uma definição simples para a sustentabilidade seria a capacidade que o indivíduo ou 

um grupo de pessoas tem em se manterem dentro de um ambiente sem causar impactos a 

esse ambiente. O termo “sustentável” tem origem do latim “sustentare”, que significa 

sustentar, favorecer e conservar. A palavra sustentabilidade começou a ser divulgada após 

a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano – United 

Nations Conference on the Human Environment (UNCHE), em junho de 1972, em 

Estocolmo. 

 

Figura 13 - Sustentabilidade 

 

A definição mais aceita para Sustentabilidade, também conhecida como 

desenvolvimento sustentável, é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da 

geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras 

gerações. Em outras palavras, é o desenvolvimento econômico que não deixa de lado a 

preocupação com o meio ambiente. Envolve também uma preocupação com a inclusão 

social. O desenvolvimento sustentável busca a qualidade ao invés de quantidade, ou seja, 

busca a redução do uso de matérias-primas e uma maior reutilização e reciclagem. 
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Com a escassez cada vez maior de recursos naturais, a sustentabilidade se torna 

fundamental na sociedade atual. A diminuição dos recursos afeta não só o meio ambiente 

como também a economia, já que os preços aumentam, causando inflação.  

 

3.2 - PRÁTICAS DOMÉSTICAS DE SUSTENTABILIDADE 

A sustentabilidade não deve ser um objetivo apenas dos governantes ou das 

empresas, todas as pessoas devem buscá-la. Pequenos atos dentro de casa, no cotidiano 

das pessoas, podem contribuir para um planeta mais sustentável. As práticas domésticas 

de sustentabilidade podem começar com consumos mais moderados de água, luz e lixo, 

por exemplo. 

A água, recurso essencial para os seres vivos, parecia ser inesgotável. Porém, não se 

pensa mais dessa forma. A cidade de São Paulo, por exemplo, está sofrendo com a seca. 

Ainda assim, os recursos hídricos continuam sendo usados como área de despejo para os 

restos de produções, como lixo e dejetos industriais. Além, é claro, do desperdício que 

existe nas casas, indústrias, comércios, escolas etc. Atitudes que parecem simples, mas se 

tomadas por grande parcela da população, podem ajudar na economia de água, não 

 

 
 

 

Figura 14 - Pilares da sustentabilidade 
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prejudicando as gerações futuras. Exemplos: evitar deixar as torneiras abertas enquanto 

lava-se a louça ou escova-se os dentes; evitar banhos demorados; lavar o quintal e/ou 

carro com água de reuso etc. 

Com pequenas atitudes, também se pode economizar luz: evitar manter certos 

aparelhos, como televisores e rádios, ligados por muito tempo, bem como lâmpadas em 

lugares que são claros. 

Quanto ao lixo, diminuir seu volume também contribui na economia das despesas 

mensais da residência. O consumo sustentável de alimentos e produtos pode ser obtido a 

partir de uma alimentação saudável, com mais frutas, legumes e verduras e menos 

alimentos industrializados. Vale lembrar que o lixo das frutas pode ser utilizado como 

adubo natural. 

Outras medidas podem ser tomadas para contribuir com o desenvolvimento 

sustentável, tais como: utilização de sacolas retornáveis ao invés de sacolas plásticas, já 

que estas demoram mais de 100 anos para decompor-se na natureza, além de entupir 

bueiros e matar animais por asfixia, caso sejam colocadas no meio ambiente; uso reduzido 

de automóveis e outros meios de locomoção. A opção por meios coletivos e outros que 

não agridam o clima e o ecossistema, como bicicletas, são alternativas que ajudam conter 

a agressão ao planeta; Não despejar óleo e outros compostos dessa natureza no meio 

ambiente, reciclar o lixo de casa e jogar baterias e outros materiais pesados em lixos 

especiais  

Gastar menos dinheiro e gastar menos recursos naturais é unir evolução e 

sustentabilidade. 

 

3.3 - SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL 

Para uma organização ser considerada sustentável, ela deve adotar práticas que visem 

seu crescimento econômico, sem agredir o meio ambiente e também colaborar para o 

desenvolvimento da sociedade. Além de respeitar o meio ambiente, ajudando na sua 

preservação, a sustentabilidade empresarial é capaz de melhorar a imagem de uma 

empresa junto aos consumidores. Com o aumento dos problemas ambientais gerados pelo 
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crescimento desordenado nas últimas décadas, os consumidores ficaram mais conscientes 

da importância da defesa do meio ambiente. Cada vez mais os consumidores buscam por 

produtos e serviços de empresas sustentáveis. 

A sustentabilidade virou um assunto tão sério que até a Bolsa de Valores percebeu a 

importância da mesma para a sociedade. A BOVESPA (Bolsa de Valores de São Paulo) 

criou um Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), importante ferramenta de análise 

e comparação das empresas que mantém ações na Bolsa de Valores, visando esclarecer 

os investidores sobre como estas corporações estão adotando práticas de desenvolvimento 

sustentável. 

A seguir serão expostas algumas vantagens de se praticar sustentabilidade nas 

empresas: 

 

 Mudança positiva da imagem da empresa perante os seus clientes e comunidade em 

geral; 

 Redução dos custos de produção, através da reciclagem, reutilização da água, 

reaproveitamento de sobras de matéria-prima e medidas de economia de energia 

elétrica; 

 Melhoria nas condições ambientais do planeta; 

 Satisfação dos funcionários e colaboradores, já que muitas pessoas tem satisfação em 

trabalhar em empresas sustentáveis; 

 Valorização das ações em bolsas de valores, tendo em vista que uma empresa 

sustentável é mais bem vista por investidores; 

 

Alguns exemplos de práticas sustentáveis nas empresas: 

  

 Uso de sistemas de tratamento e reaproveitamento da água; 
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 Reciclagem do lixo sólido; 

 Reutilização de sobras de matéria-prima; 

 Criação de projetos educacionais voltados para a preservação do meio ambiente; 

 Adoção de projetos que visem o desenvolvimento educacional e cultural da 

comunidade em que a empresa está inserida; 

 Uso de materiais recicláveis para a confecção de embalagens dos produtos; 

 Uso de sacolas biodegradáveis; 

 Uso de filtros que retém os poluentes emitidos em determinadas fases da produção 

industrial; 

 Não descartar esgoto ou resíduos químicos em rios, córregos ou lagos; 

 Não poluir o solo com produtos químicos ou qualquer outro material poluente; 

 Não utilização, em hipótese alguma, de trabalho infantil, forçado ou escravo; 

 Respeito total as leis ambientais do país; 

 Não adotar práticas que visem tirar vantagens em concorrências públicas. A empresa 

sustentável não deve aderir, em hipótese alguma, à esquemas de corrupção. Vale 

lembrar que recursos públicos desviados por corruptos significa menos investimentos 

em áreas essenciais para a população (saúde, educação, transportes, lazer e etc.); 

 Uso nos processos de produção, quando possível, de fontes de energia limpa e 

renovável; 

 Não utilização de formas de discriminação (raça, cor, religião, opção sexual e etc.) nos 

processos de seleção de funcionários. Uso de formas justas, respeitando os princípios 

de igualdade de direitos no processo seletivo; 

 Respeito às leis trabalhistas do país, fazendo o pagamento de forma justa e garantindo 

todos os direitos dos trabalhadores; 
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 Uso de práticas de produção que garantam a total segurança dos funcionários no 

ambiente de trabalho; 

 Produção de mercadorias e prestação de serviços que não coloquem em risco a saúde 

e a segurança física ou psicológica dos consumidores; 

 Uso de contratos com consumidores e outras empresas que sejam claros, objetivos e 

justos; 

 Fornecimento de um sistema de atendimento ao consumidor (SAC) eficiente; 

 Informar de forma adequada os consumidores a respeito das características dos 

produtos que vendem ou dos serviços que prestam. Além disso, é importante que a 

empresa oriente seus consumidores a respeito do descarte das embalagens, produtos 

com validade vencida ou que não serão mais utilizados por qualquer outro motivo; 

 Adoção do sistema de logística reversa. 

 

3.3 - LOGÍSTICA REVERSA X SUSTENTABILIDADE 

Muitos acreditam que a logística reversa foi criada em prol do meio ambiente. É 

importante deixar claro que isso não representa uma verdade. A logística reversa é um 

processo que foi desenvolvido com foco empresarial, e não visando a sustentabilidade. 

Como disse Rogers e Tibben (1998), a logística reversa “se refere a todos os esforços para 

movimentar mercadorias do seu lugar típico de eliminação a fim de recapturar valor”. 

Explicando melhor, TADEU [et al.] (2013, p. 152) diz que:  

É um processo de cunho empresarial a fim de agregar algum tipo de valor ou 
tentar recuperar o máximo de valor possível em um produto que está à margem 
do mercado. Tal atitude não invoca os preceitos de sustentabilidade e sim uma 
cultura de redução de custos com busca pelo lucro. 

Podemos perceber, assim, que nem todo processo de logística reversa busca a 

sustentabilidade. Quando o processo de logística reversa possui características 

sustentáveis, dá-se o nome de “logística verde” ou “logística ecológica”.  
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A Logística verde, ou logística ecológica, visa minimizar o impacto ecológico da 

logística. Surge para oferecer uma alternativa entre as dimensões sociais, econômicas e 

ambientais na logística reversa. TADEU [et al.] (2013, p. 153) apresenta a informação de 

que “um dos seus objetivos é mostrar às empresas que além dos custos dos seus negócios 

elas devem considerar os custos externos, que, em grande parte, são causadas por elas 

mesmas”. Suas atividades incluem: medição do impacto ambiental de determinados 

modos de transporte; certificação ISO 14.000; redução do consumo de energia das 

atividades logísticas e redução do uso de materiais. 
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CONCLUSÃO 

É evidente que algo precisa ser feito para melhorar a questão ambiental no planeta. 

Porém, como pensar no lado ambiental sem deixar de lado o crescimento econômico e a 

inclusão social? A resposta para esta pergunta está na sustentabilidade, ou 

desenvolvimento sustentável. 

Apesar da logística reversa ter sido criada com foco empresarial, ela representa um 

processo de extrema importância para a sustentabilidade, já que através dela, pode ser 

feita a destinação correta dos resíduos sólidos. 

A logística reversa com uma visão sustentável, reconhecida como “logística verde”, 

beneficia o meio ambiente (reduzindo o volume de lixo, a poluição do solo e da água, e 

reduzindo a utilização de matérias-primas novas, por exemplo); as empresas (reduzindo 

os custos de produção, melhora a imagem perante o mercado, entre outros); e a sociedade 

em geral (gerando empregos, deixando um futuro melhor para as próximas gerações etc.).  

Simples atitudes tomadas por pessoas físicas ou jurídicas podem contribuir para um 

aumento da qualidade de vida no presente e um planeta melhor no futuro. Se todos 

praticarem os 3 R’s (reduzir, reutilizar e reciclar), por exemplo, estarão contribuindo para 

o desenvolvimento sustentável. 
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INTRODUÇÃO 

Neste trabalho vou falar um pouco sobre a história do esporte, desde o tempo das 

batalhas Gregas até hoje. Vou falar também sobre a relação do mesmo com a natureza, 

pois muitos esportes dependem dela, como por exemplo, o surf, kitesurf, windsurfe, 

snowboard, entre outros, que irei explicar melhor com o desenvolvimento do trabalho. 

Além dessa relação com a natureza, o esporte e a saúde são dois fatores que estão 

interligados, pois a pratica do exercício físico pode trazer certas desvantagens, mas com 

certeza traz muito mais benefícios para a saúde, logo a pratica de esporte é muito 

importante. 
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CAPÍTULO I: ESPORTES 

1.1 – HISTÓRIA DO ESPORTE. 

O homem está interligado e correlacionado ao esporte desde os primatas, quando 

fugiam de animais predadores, lutavam por áreas e regiões e disputavam domínios no 

início das coletividades. Acredita-se que depois da alimentação, a mais antiga forma de 

atividade humana é a que hoje se conhece por esporte. Mas a prática desportiva teve início 

remoto, onde já havia monumentos de vários estilos dos antigos egípcios, babilônios, 

assírios e hebreus com cenas de luta, jogos de bola, natação, acrobacias e danças. Entre 

os egípcios, a luta corpo-a-corpo e com espadas surgiram por volta de 2.700 a.C. e eram 

exercícios com fins militares. Os outros jogos tinham caráter religioso. Campeonatos, 

torneios, olimpíadas, recordes, títulos, medalhas, torcidas e comemorações. A aura mítica 

do esporte e seus heróis - os atletas - fazem parte do dia-a-dia de bilhões de pessoas ao 

redor do planeta. As disputas esportivas têm o poder de colocar países inteiros em 

compasso de espera. O Brasil para, para ver os jogos da seleção na Copa do Mundo e o 

mesmo se repete na Argentina, na Inglaterra ou na Itália. Nações dos cinco continentes 

acompanham as transmissões de provas e partidas dos Jogos Olímpicos, mesmo que seus 

esportistas não tenham qualquer chance de vitória. A longa história do esporte ajuda a 

entender como um fenômeno surgido há milênios se perpetuou no imaginário do homem. 

Inicialmente, a prática esportiva está ligada aos exércitos e às guerras. Aprimorar e 

desenvolver a força física do soldado, além de significar mais chances de vitória nas 

batalhas, serve para demonstrar a superioridade de um povo. Na China desenvolveu-se o 

Kung-fu há mais ou menos 5 mil anos. Acredita-se que foram os gregos e os persas os 

pioneiros na sistematização da prática do esporte. A luta corpo-a-corpo e com espadas.  

Arqueólogos encontraram monumentos de babilônios, assírios e hebreus com 

representações de jogos com bola, natação, acrobacia e danças. Os gregos foram o 

primeiro povo europeu a atingir alto grau de civilização. A Educação Física, assim como 

a Filosofia, a Lógica, a Arquitetura e as artes em geral, está entre as principais heranças 

por eles deixadas ao mundo moderno. Mas é na Grécia Antiga que o esporte passa a 

ocupar um lugar de destaque na sociedade. A Educação Física deixa o campo militar e se 

torna motivo de distinção social. A prática esportiva é a única atividade que, mesmo 

gerando suor, causa orgulho nos cidadãos. O trabalho, por exemplo, cabe ao escravo e 

não confere prestígio aos homens livres. O filósofo Sócrates registra a importância do 
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esporte para a sociedade da época: "Nenhum cidadão tem o direito de ser um amador na 

matéria de adestramento físico, sendo parte de seu ofício, como cidadão, manter-se em 

boas condições, pronto para servir ao Estado sempre que preciso. Além disso, que 

desgraça é para o homem envelhecer sem nunca ter visto a beleza e sem ter conhecido a 

força de que seu corpo é capaz de produzir”. Escavações feitas na Grécia revelaram que, 

por volta de 2.500 a.C., os micênicos (povo que vivia na região) haviam formado uma 

civilização em que se cultivavam tanto as artes como os jogos. Conta-se no livro VIII da 

Odisséia que Ulisses, ao ser desafiado pelos lutadores e atletas do rei Alcino, lançou um 

peso maior que os convencionais neste tipo de competição a uma distância nunca 

alcançada mesmo com pesos normais. Tanto Aristóteles como Hipócrates escreveram 

reconhecendo o valor dos exercícios físicos, chegando até a achar que a educação do 

corpo deveria preceder a do intelecto. O esporte ocupava lugar de destaque entre 

espartanos e atenienses. Na Idade Média, com o crescimento da força do Cristianismo, 

que pregava mais a purificação da alma do que a do corpo, o esporte entrou em uma fase 

de estagnação, pois foi um período de guerras e conquistas. 

Na Renascença (século XVI e XVII), com o surgimento do Humanismo, a Educação 

Física foi revivida. Com a conquista da Grécia Antiga pelos romanos, em 456 a.C, os 

jogos olímpicos entram em declínio. A proposta de integrar os cidadãos em competições 

marcadas pela cordialidade cede espaço a disputas cada vez mais violentas. A última 

Olimpíada da Era Antiga acontece em 393 d.C, quando o imperador romano Teodósio I 

proíbe a realização de festas para adoração de deuses. A partir do século IV, passando por 

toda a Idade Média, o esporte vive um período de estagnação, principalmente no 

Ocidente. O cristianismo prega a purificação da alma; o corpo, colocado em segundo 

plano, serve mais às penitências do que ao desenvolvimento de aptidões esportivas. A 

Educação Física, pelo menos na perspectiva adotada na Grécia antiga, desaparece ou é 

praticada de forma isolada por pequenos grupos. A retomada do esporte se dá lentamente. 

O Humanismo, nos séculos XVI e XVII, redescobre a importância a atividade física. As 

bases dos conceitos modernos de esporte surgem na Europa do século XVIII, quando a 

Educação Física volta a ser sistematizada. No século seguinte, em Oxford (Inglaterra), se 

dá a reforma dos conceitos desportivos, com a definição das regras para os jogos. A 

padronização dos regulamentos das disputas favorece a internacionalização do esporte. 

No fim do século XIX, há três linhas doutrinárias de atividade física: a ginástica 

nacionalista (alemã), que valoriza aspectos ligados ao patriotismo e à ordem; a ginástica 
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médica (sueca), voltada para fins terapêuticos e preventivos; e o movimento do esporte 

(inglês), que introduz a concepção moderna de esporte e impulsiona a restauração do 

movimento olímpico, com o barão Pierre de Coubertin. Esta última linha prevalece e leva 

à realização da primeira Olimpíada da Era Moderna em 1896, em Atenas. A primeira 

metade do século passado é marcada por um desenvolvimento lento do esporte. Duas 

guerras mundiais (1914/1918 e 1939/1945), a revolução comunista de 1917, o crack da 

Bolsa de Nova York em 1929 criam dificuldades em escala planetária para o treinamento 

de atletas, a realização de competições e viagens das equipes. Por causa das guerras 

mundiais, três edições dos Jogos Olímpicos foram canceladas -1912 1940 e 1944. Neste 

quadro de relativo marasmo, a Associação Cristã de Moços (ACM) se destaca nos Estados 

Unidos, criando novas modalidades esportivas - como o basquete e o vôlei - ou inovando 

com as concepções pioneiras de ginástica de conservação. Na segunda metade do século 

XX, notadamente entre1950 e 1990, o esporte é sacudido por uma nova realidade. A 

concepção do "Ideário Olímpico" e sua máxima de "o importante é competir" saem de 

cena. A Guerra Fria estimula o uso ideológico do esporte, colocando em segundo plano 

o fair play. A simples prática esportiva deixa de ser relevante, pois o que importa é o 

rendimento, o resultado. Inicia-se um rápido processo de profissionalização dos atletas, 

alçados à condição de estrelas da mídia e heróis nacionais. A corrida em busca de recordes 

e títulos faz com que organismos internacionais lancem manifestos denunciando a 

exacerbação da competição e alertando os governos para as novas responsabilidades do 

Estado no que se refere às atividades físicas. Os textos destacam a necessidade de garantir 

à população em geral - e não apenas aos atletas - condições que levem à democratização 

do esporte. A última década do século passado revela a aceleração das mudanças na 

prática esportiva. Consolida-se a ideia de esporte como direito de todos. Grupos até então 

pouco atendidos na questão da atividade física ganham mais atenção. Dois exemplos de 

tal transformação são a terceira idade e a pessoa portadora de deficiência. Amplia-se o 

próprio conceito de esporte, desmembrado em esporte-participação (lazer) e esporte de 

rendimento (competição). O papel do Estado também se altera. Ele deixa de apenas tutelar 

as atividades esportivas. Passa a investir em recursos humanos e científicos. Além disso, 

no campo do alto rendimento, dá atenção especial às questões éticas, como o combate ao 

doping. 

No caso do esporte de alto rendimento, percebe-se o avanço da lógica mercantilista. 

Provas, partidas e torneios são espetáculos; atletas, produtos em exibição. Equipes de 
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futebol, atletismo, vôlei ou basquete funcionam como uma espécie de grande companhia 

artística, com astros (atletas) milionários e shows (partidas ou provas) que mobilizam a 

mídia e o público. Estimuladas pela cobertura das TVs, novas modalidades ganham 

importância. Os chamados esportes radicais (surfe, skate, kitesurfe, bicicross, motocross, 

entre outros) proporcionam imagens de impacto e conquistam novos fãs a cada dia. Além 

disso, multiplicam-se os "esportes-filhotes", derivações de modalidades amplamente 

difundidas. Vôlei de praia, futsal e beach soccer são alguns exemplos do fenômeno. No 

século XVIII é quando surgem as bases dos conceitos modernos do esporte de hoje. Até 

o Século XIX, porém, tudo o que se entendia como esporte era a Educação Física 

sistematizada. Foi quando em Oxford, na Inglaterra, iniciou-se o processo de reforma 

estrutural dos conceitos desportivos, surgindo então as primeiras regras definidas de 

jogos. Logo depois, houve a internacionalização deste conceito, quando nasceu 

definitivamente o esporte moderno. 

 

1.2 – ESPORTE NO BRASIL 

O esporte no Brasil é praticado em diversas modalidades e organizado por 

confederações nacionais de esportes, sendo a principal o Comitê Olímpico Brasileiro. O 

futebol é o mais praticado no país.   

Vários esportes nasceram no país,  entre eles a Peteca,  o Sandboard,  o Frescobol, o 

Futebol de praia,  o Futsal (versão oficial do futebol indoor),  o Footsack,  o Biribol,  o 

Futetênis,  o Acquaride,   e o Futevôlei.  Nas artes marciais, os brasileiros têm 

desenvolvido a Capoeira,  o Vale-tudo,  e o Jiu-jitsu brasileiro.  

Outros esportes de considerável popularidade são: Basquete, Vôlei, Automobilismo, 

Judô e Tênis. A prática amadora de esportes é muito popular e os clubes são os maiores 

promotores. Além das organizações privadas, vários governos estaduais e municipais 

mantêm estruturas esportivas tanto para a prática amadora, na forma de lazer, quanto na 

organização profissional em estádios e outras estruturas. 

Nos últimos anos, as delegações que representam o país em competições como os 

Jogos Pan-americanos e os Jogos Olímpicos vêm melhorando seu desempenho. Em 2007, 

o Rio de Janeiro sediou a competição continental. Esta foi a segunda vez que o país 

recebeu o torneio. Na primeira oportunidade, a competição fora organizada em São Paulo, 

no ano de 1963. 
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Em 2 de outubro de 2009, o Rio de Janeiro foi escolhido para sediar os Jogos 

Olímpicos de Verão de 2016. É a primeira edição dos Jogos Olímpicos de Verão na 

América do Sul. 

Agora eu vou falar sobre alguns esportes que são mais praticados aqui no Brasil, 

como por exemplo, o futebol, a natação, o volei, o basquete, o tênis, o skate e o 

automobilismo. 

- Futebol: O futebol é o esporte mais popular do mundo. Milhões de pessoas 

acompanham, seja nos estádios ou pela televisão, as partidas disputadas entre equipes do 

mundo todo. Esse esporte é marcado por muita provocação entre torcidas em relação às 

goleadas, títulos e situação no campeonato. Existe também grandes rivalidades entre os 

times pela disputa das taças e troféus. 

No futebol de campo, existem as partidas oficiais e não-oficiais. As primeiras são as 

organizadas pelas Federações de Futebol de cada país. Por exemplo, no Brasil, temos a 

Confederação Brasileira de Futebol – CBF. Ela é a entidade máxima desse esporte no 

país, responsável por organizar as partidas oficias registradas, outorgadas pela Federação 

Internacional de Futebol Associado – FIFA. A Federação Internacional é o órgão máximo 

do futebol no mundo e para que as partidas oficiais aconteçam é necessário que a entidade 

seja filiada a FIFA.  

 As partidas não-oficiais são as que não constam como válidas pela federação, mas 

que não valem título nem computam nas estatísticas. Por exemplo, uma partida entre os 

reservas do Fluminense contra os sub-20 do Flamengo não é considerado um jogo oficial; 

porém não deixa de ser uma partida. As partidas de futebol amador e as famosas "peladas" 

também não são oficiais pela FIFA.  

 O futebol é um dos esportes mais comentados e avaliados do mundo. Diversos 

programas analisam as jogadas, os erros e acertos por parte da arbitragem, bem como a 

atuação dos jogadores. Além disso, nos países com mais tradição do futebol há muita 

discussão entre os torcedores. 

Enfim, o futebol, seja nos campos, nas quadras, nas ruas com golzinhos, nas portas 

das casas, onde quer que seja jogado, é um esporte que cria emoções em qualquer faixa 

etária. As pessoas cantam os hinos, gritam e pulam na hora do gol contra o time 

adversário, as torcidas soltam fogos, provocam, choram se alegram, os estádios lotam. 

 A origem desse esporte possui diferentes versões. Há indícios que apontam o 

surgimento de um esporte com características semelhantes ao futebol praticado nos países 
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asiáticos, há aproximadamente 3000 a. C. Na China, existem registros que esse protótipo 

de futebol era praticado como um treino militar. Em contrapartida, no Japão existia o 

Kemari.  

 Na Grécia Antiga, os gregos criaram um esporte também semelhante ao futebol, 

chamado Epyskiros. Os soldados, na cidade de Esparta, jogavam com uma bola feita com 

bexiga de boi recheada com areia ou terra. Os registros afirmam que com o domínio dos 

romanos sobre os gregos, isso fez com que eles adotassem o esporte grego, entretanto, de 

cunho bem mais violento, chamado de Harpastum.  

  

Relatos indicam a presença de outro jogo, com 27 jogadores, com funções distintas: 

corredores, atacantes, sacadores e defensores. O Soule, como era chamado, era disputado 

na França durante a Idade Média. O esporte tinha regras bem violentas, visto que era uma 

variação do Harpastum dos romanos. O novo modelo de um "suposto futebol" tinha como 

regras válidas os socos, pontapés, rasteiras e golpes violentos diversos. Era uma disputa 

que agradava a aristocracia, mas a realeza francesa gostava e o Rei Henrique II apoiava a 

prática.  

 Ainda na Idade Média, surgiu na cidade de Florença, na Itália, outro jogo, chamado 

Gioco del Calcio ou Calcio Fiorentino. Estabelecido na cidade italiana, o esporte tinha 

aspectos do Soule, violento como ele e contava com a participação de 27 jogadores. Era 

praticado em praças, onde em cada extremidade tinha dois postes paralelos e o objetivo 

era levar a bola até esses postes.  

 O primeiro relato de equipes italianas se enfrentando foi em 1529, quando a Itália 

era dominada por duas facções políticas de aristocráticos e competiram num jogo de bola 

violento durante horas. Uniformizados, uma equipe de verde e a outra com roupas 

brancas, a bola podia ser jogada com os pés ou com as mãos.  

 Giovanni di Bardi, em meados de 1580, estabeleceu regras para o referido esporte. 

Agora o jogo não teria limite para jogadores e seria necessária a participação de cerca de 

dez árbitros para controlar a partida, ou seja, a parte da violência exacerbada foi retirada 

quando ele era praticado nas praças. Para os italianos, o futebol recebeu o nome de calcio. 

 A História do futebol no Brasil começou como algo apenas praticado pela elite 

branca. Diz-se que a primeira bola de futebol do país foi trazida em 1894 pelo paulista 

Charles William Miller. A aristocracia dominava as ligas de futebol, enquanto o esporte 
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começava a ganhar as várzeas. Somente na década de 1920, os negros passam a ser aceitos 

ao passo que o futebol se massifica. 

Durante os governos, principalmente de Vargas, foi feito um grande esforço para 

alavancar o futebol no país. A construção do Maracanã e a Copa do Mundo do Brasil 

(1950), por exemplo, foram na Era Vargas. A vitória no Mundial de 1958, com um time 

comandado pelos negros Didi e Pelé, o mestiço Garrincha e pelo capitão paulista Bellini, 

ratificou o futebol como principal elemento da identificação nacional, já que reúne 

pessoas de todas as cores, condições sociais, credos e diferentes regiões do país. 

- Natação: A natação está presente  na vida do homem desde os tempos mais 

remotos. Pode-se dizer que ela se tornou uma qualidade física imprescindível para a 

sobrevivência do mesmo, seja na busca por alimentos ou na fuga de um perigo em terra, 

e em sua evolução. Sabe-se que os povos da Antiguidade eram grandes nadadores. 

Registros mostram que no Antigo Egito, em 3000 a.C., os filhos dos nobres aprendiam a 

nadar desde cedo. 

Na Grécia, a prática da natação ganhou grande importância, uma vez que a mesma 

proporcionava o desenvolvimento harmonioso do corpo, algo bastante valorizado pela 

sociedade grega. O filósofo Platão, por exemplo, afirmava que os indivíduos que não 

haviam aprendido a nadar não poderiam ser considerados educados. Foi na civilização 

grega, inclusive, que surgiram as primeiras disputas de natação: os Jogos Ístmicos, 

disputados em homenagem ao deus Poseidon. Já na civilização romana, a modalidade foi 

base da preparação militar dos soldados do império. 

Após passar um período de decadência durante a Idade Média, uma vez que nessa 

época se passou a acreditar que sua prática provocasse a disseminação de doenças, a 

natação voltou a crescer durante o Renascimento. Várias piscinas públicas foram criadas 

em toda a Europa, especialmente em Paris, durante o reino de Luís XIV. 

No entanto, sabe-se que a natação, como esporte, tenha dado seus primeiros passos 

na Inglaterra, durante a primeira metade do século XIX. Em 1837, foram disputadas as 

primeiras provas da modalidade esportiva, na cidade  de Londres. Desde então, a natação 

foi se consolidando cada vez mais como um dos mais importantes esportes. Uma prova 

disso é a presença da modalidade desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos modernos, 

inaugurada pelo barão Pierre de Coubertain, em 1894. No Brasil, a natação foi introduzida 

em 1897, com a fundação da União de Regatas Fluminense, na cidade do Rio de Janeiro. 
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- Volei: O voleibol foi criado pelo norte-americano William George Morgan, 

professor  de Educação Física da YMCA (Associação Cristã de Moços) de Holyoke, 

Massachusetts (EUA), em 1895. Embora o basquetebol, criado alguns anos antes pelo 

também professor da YMCA James Naismith tenha tido uma grande aceitação, Morgan 

considerava o esporte extenuante e de grande contato físico. Desta forma, teve a ideia de 

desenvolver uma modalidade que fosse mais leve e, ao mesmo tempo, estimulante para 

seus alunos de meia-idade, grande parte deles formada por homens de negócio. 

Morgan teve o tênis como inspiração para a criação do voleibol: redes, quadra e a 

lógica de passar e repassar a bola de um lado para o outro. Entretanto, desejava que sua 

modalidade não exigisse tantos materiais e recursos, isto é, que fosse mais prática e 

democrática que o tênis. Assim, nascia o voleibol, um esporte que podia ser jogado em 

áreas cobertas ou fechadas, com mais ou menos pessoas, e que não requeria materiais 

específicos (a bola era passada pelas próprias mãos dos jogadores). 

Os maiores problemas enfrentados por Morgan se concentraram na decisão de qual 

tipo de bola deveria ser utilizado. A primeira opção era usar a bola de basquete, porém 

rapidamente o professor viu que a mesma era muito pesada. Posteriormente, tentou usar 

apenas a câmera do objeto, contudo ficou algo bastante leve para a prática. A questão 

somente foi resolvida depois que Morgan solicitou à firma A.G. Spalding & Brothers a 

fabricação de uma bola especialmente adaptada às necessidades do voleibol, algo bastante 

parecido com a bola que conhecemos hoje em dia. 

A primeira partida pública de voleibol ocorreu em 1896, durante uma convenção de 

professores de Educação Física da YMCA, na universidade de Springfield. Uma 

curiosidade é que até esta data, William Morgan chamava o esporte de “minonette”. Foi 

após a primeira demonstração da modalidade que o nome pelo qual conhecemos o esporte 

foi sugerido pelo professor Alfred Halstead. 

Nos anos seguintes, o voleibol já se espalhava por diversas cidades americanas. 

Posteriormente, graças ao alcance da Associação Cristã de Moços Internacional, o esporte 

se difundiu por vários países, como Canadá, Cuba, Filipinas, China, Japão e grande parte 

da Europa. 

O vôlei se tornou conhecido na América Latina por volta de 1910, quando 

autoridades peruanas entraram em contato com educadores dos Estados Unidos em busca 

de aprimoramentos em seus programas de Educação Física. Não se sabe exatamente 
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quando o esporte chegou ao Brasil. Acredita-se que o mesmo tenha sido introduzido pela 

ACM de São Paulo, por volta de 1916. 

- Basquete: A história da origem do basquete nos leva ao rigoroso inverno do Estado 

de Massachusetts (EUA), em 1891, período em que as opções de práticas esportivas se 

restringiam apenas às bem menos atrativas aulas de ginástica. Foi mediante esta realidade 

que a diretoria do Springfield College, instituição pertencente à Associação Cristã de 

Moços (ACM), deu ao professor  de Educação Física canadense James Naismith a tarefa 

de criar uma nova modalidade esportiva capaz de estimular os alunos e que poderia ser 

jogada durante todo o inverno, em ambientes fechados.  

Naismith aceitou o desafio. Depois de pensar bastante, chegou às conclusões de que 

o novo esporte deveria ter um alvo fixo e que o uso da bola seria algo fundamental. Além 

disso, a modalidade deveria ser menos violenta que o futebol americano e ter um espírito 

coletivo. Para tentar evitar choques físicos, o professor optou pelo uso das mãos ao invés 

dos pés, e, para evitar socos acidentais, os jogadores não poderiam bater a bola com os 

punhos fechados.  

Em relação aos alvos do jogo, Naismith decidiu inovar e não coloca-los no chão, 

como no futebol ou no hóquei, mas sim, suspendê-los acima dos jogadores, mais 

precisamente a 3,05m de altura. As primeiras cestas de basquete foram dois cestos de 

pêssegos velhos. Uma curiosidade é que nas primeiras partidas a bola era lançada aos 

cestos e lá permanecia, isto é, os cestos eram fechados. Foi só após alguns meses que 

tiveram a ideia de cortar o fundo dos mesmos para dar maior agilidade e praticidade à 

prática do esporte.  

A primeira partida oficial de basquete ocorreu em 1892, disputada entre alunos e 

professores do Springfield College. De lá pra cá, o esporte só evoluiu. Hoje em dia, 

estima-se que mais de 300 milhões de pessoas praticam o esporte em todas as partes do 

mundo. No Brasil, o basquete foi introduzido pelo professor norte-americano Augusto 

Shaw, em 1894, o qual viera para ministrar aulas no colégio Mackenzie, em São Paulo. 

- Tênis:  Em meados do século XIII, havia na França um tradicional jogo 

denominado “Jeu de Pame”, traduzido como jogo de mão, no qual os jogadores utilizavam 

as mãos para rebater a bola contra a parede. A partir do século XIV, alguns jogadores 

implementaram a modalidade e passaram a utilizar uma espécie de raquete de madeira 

(Battoir). Mais tarde, chamado de Longue-Paume, era praticado em uma quadra 

retangular, dividido por uma rede; com seis jogadores de cada lado. E também de Court-
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Paume, jogo que exigia técnicas mais aprimoradas. O termo Tênis deriva do francês 

Tenez, que significa o verbo pegar no imperativo: Pega (expressão exclamada pelo 

atirador ao jogar a bola). 

Neste mesmo período, do outro lado do Oceano, na Inglaterra, o Rei Henrique VIII 

conhecia o esporte e era praticante desta modalidade, o que ajudou a difundir o Tênis pelo 

mundo. Por isso, o Tênis é um tradicional esporte de origem inglesa, mas não nega o 

berço francês. A partir do ano de 1900, surge a Taça Davis: campeonato mundial, dividido 

nas regiões Americana, Europeia  e Oriental. O Tênis atualmente é disputado em quadras 

de diferentes características: saibro, grama e concreto, como nos famosos campeonatos 

Australian Open, Us Open, Roland Garros e Wimbledon. 

O Tênis é praticado em uma quadra retangular no formato de 23,8 m de comprimento 

por 8,2 m de largura, para jogos simples. Para jogos de duplas, 23,8 m por 11 m de largura. 

A rede que reparte a quadra possui 1,07 m de altura na extremidade. Cada tipo de quadra 

apresenta uma característica que define o ritmo do jogo. Os três tipos principais são: 

Saibro ou Terra Batida, composta por argila e terra e coberta com pó de tijolo. As bolas 

atiradas recebem um feito mais lento e pode-se verificar visualmente onde a mesma 

atingiu; o torneio disputado nesta quadra é o Roland Garros (França). Outro tipo 

denominado Piso Duro, de material como cimento e até mesmo asfalto, possui superfície 

dura e regular. A bola recebe um efeito rápido e ágil. Os torneios disputados neste tipo de 

piso são: U.S Open e Australian Open. O terceiro tipo de piso é chamado de Grama, como 

referência ao material utilizado. Este piso possui uma característica irregular e o torneio 

tradicional disputado nesta superfície é o de Wimbledon. 

A modalidade do Tênis pode ser praticada por duplas ou apenas dois oponentes. O 

objetivo é rebater a bola e para marcar um ponto, é preciso fazer com que a bola toque o 

piso, no lado do campo adversário. A pontuação se divide em games e sets. O game é 

composto por pontos (15-30-40) e o set é o conjunto de games (1-2-3-4-5). O ganhador 

deve atingir um determinado número de sets. 

Os principais utensílios utilizados no Tênis são a Raquete e a bola. Existem diferentes 

tipos e modelos de Raquete, de fibra de vidro ou alumínio, possuem armação com 

abertura que reduz a resistência ao ar. As bolas possuem entre 6,3 e 6,6 cm de diâmetro e 

são ocas, as cores mais comuns são: amarela branca. 

Os principais torneios do Tênis são: Roland Garros, US Open, Wimbledon e 

Australian Open. Denominado Grand Slam, é a sequência de quatro principais 
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campeonatos mundiais: Atualmente, o tenista que mais conquistou Grand Slams é o suíço 

Roger Federer, com 16 títulos. 

Em 1889, o tênis surge no Brasil na cidade de Niterói-RJ, trazido por esportistas 

ingleses, pioneiros de firmas inglesas de navegação e engenheiros que vinham construir 

estradas de ferro e outras obras da época. A cidade em questão constituía então uma 

concentração de cidadãos ingleses que ali se instalaram por ser aprazível e ter se tornado 

sede de vários clubes sociais e esportivos. 

- Skate: Inicialmente, o objetivo do skate era apenas deslizar sobre o solo. Hoje 

considerado um esporte radical, devido ao grau de dificuldade das manobras executadas. 

O Skate originou-se na Califórnia, surfistas locais queriam fazer do surf um 

divertimento também nas ruas, onde no começo, o nome da nova diversão era Sidewalk 

Surf. 

O Skate daquela época (1960) era muito diferente do que é hoje. Não possuíam nose 

nem tail, eram apenas uma tábua de madeira com 4 rodinhas. O novo “Surfe no asfalto” 

contagiou tanto as pessoas, que rapidamente ganhou seu espaço, praticantes e 

admiradores. 

Em 1970 o Sidewalk Surf, já conhecido como Skate, sofreu uma revolução, suas 

rodinhas foram estudas e feitas por um material chamado uretano. Com a ajuda dessas 

rodinhas, o Skate passou a pesar por volta de 2,5kg. 

Um grupo de garotos revolucionou ainda mais o Skate. Em 1975, mostraram ao 

mundo que era possível fazer manobras de Surf sobre o ele. Mais conhecidos como Z-

Boys, faziam parte da equipe Zephyr  da Califórnia, de um lugar que chamavam de 

Dogtown. 

Uma das primeiras e muito importante manobras do Skate, o famoso Ollie, foi 

inventada em 1979 por Alan Gelfand, onde os skatistas pulavam obstáculos. Hoje o Ollie 

é base de qualquer manobra, o Skate nunca mais foi o mesmo. Essa manobra abriu a 

mente dos skatitas para o que era até então impossível, ai veio à criatividade nas 

manobras. 

Na década de 80, um dos revolucionários do Skate Street foi o glorioso Rodney 

Mullen, considerado por muitos, o melhor skatista o mundo até hoje. Mullen foi 

responsável por 39 manobras, como kickflip, heelflip, hardflip, casper, darkslide, 

rockslide, 50-50, body varial, nollieflip underflip, primo, reemo, varialflip, inward 

heelflip, 360 flip, fs flip, bs flip, varial heelflip, fs heelflip, bs heelflip, etc. 
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Nessa mesma época, Tony Hawk inovou o Skate no Half Vertical, sempre 

procurando ultrapassar limites de criatividades e dificuldade das manobras. Vencendo 

barreiras de preconceito, o Skate vem crescendo e inovando até os dias de hoje. 

O skate chegou no Brasil no final dos anos 80 e nos anos 90 surgiu com uma opção 

para praticantes e amantes do surfe que não tinha o mar por perto.   O Brasil é conhecido 

como um celeiro de craques em diversos esportes, e no skate não é diferente. Bob 

Burniquist, Sandro "Mineirinho" Dias e Ferrugem são apenas alguns nomes de destaques 

no Brasil que brilham fora do país. 

- Automobilismo: A primeira corrida de automóveis oficial é realizada em 1894, na 

França. O vencedor é um francês, que, no entanto, é desclassificado por ter ultrapassado 

o limite de velocidade de 12,5 km/h. Com a evolução dos carros, a velocidade torna-se a 

característica marcante. Atualmente, o esporte mantém estreito vínculo com a indústria 

automobilística e recebe grandes investimentos. Muitas das inovações tecnológicas dos 

carros de corrida são incorporadas à fabricação de automóveis de passeio, como os freios 

a disco, da década de 50, e a suspensão ativa computadorizada, que aumenta a estabilidade 

do carro, dos anos 90. 

 O automobilismo divide-se em categorias definidas pelas especificações técnicas 

dos carros. As principais são as fórmulas 1, Indy (Cart), IRL e 3.000. Há ainda corridas 

de kart e de carros de turismo (semelhantes aos carros comuns). Algumas provas 

tradicionais ocorrem sem vinculação a um campeonato. É o caso das 24 Horas de Le 

Mans, em que dois pilotos se alternam ao volante de um carro durante 24 horas. Disputada 

desde 1923, no Circuito de Sarthe, na França, atrai cerca de 300 mil espectadores todos 

os anos. Outra corrida muito difundida é o rali, de percursos longos e acidentados em 

circuitos off-road - fora de pistas e estradas convencionais. O mais famoso é o Rali Dacar 

(antigo Paris-Dacar), que a partir de 1997 passa a ser competido inteiramente em território 

africano, entre Senegal e Níger. 

A FIA - Federação Internacional de Automobilismo tem sede em Paris, França, e é a 

principal entidade regulamentadora de corridas de automóveis no mundo. Para que 

campeonatos continentais, nacionais, regionais e locais sejam reconhecidos pela FIA, as 

federações devem, obrigatoriamente, estar filiadas à FIA e os pilotos registrados junto às 

suas federações locais. 

O automobilismo é um esporte bem popular no Brasil. O esporte começou a ganhar 

dimensão no país após os primeiros títulos da Fórmula 1 de Emerson Fittipaldi, 
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posteriormente Nelson Piquet e Ayrton Senna ajudaram a firmar ainda mais o 

automobilismo brasileiro na categoria. O país também possui grandes conquistas na 

Fórmula Indy, com Emerson Fittipaldi ganhando o primeiro título brasileiro na categoria, 

seguido também pelos pilotos Gil de Ferran, Cristiano da Matta, Tony Kanaan. 

Dentro do país as duas principais categorias são a Stock Car Brasil e a Fórmula 

Truck, alguns ex-pilotos de categorias internacionais atualmente correm nas categorias. 

O país possui aproximadamente 20 autódromos, incluindo pistas de asfalto e de terra, mas 

atualmente não possui nenhum circuito oval. 

 

1.3 – ESPORTES EM CRESCIMENTO NO BRASIL. 

Nos últimos anos, diversos esportes estão em constante crescimento no Brasil. 

Graças a diversos fatores como ampliação da televisão a cabo, crescimento econômico e 

o aumento ao acesso a internet. Esportes que antes eram desconhecidos pela população 

passaram a ser apreciados pelo público jovem. No entanto, a pesar desse crescimento, 

esses esportes ainda são praticados de forma amadora no Brasil, sejam em clubes, 

academias e parques. Algumas das modalidades amadoras que são mais praticados no 

Brasil são: 

- Beisebol: Esporte tradicionalmente praticado por sua maioria de descendentes de 

japoneses. Com a cobertura da tv a cabo dos jogos, o beisebol também está ganhando 

adeptos entre os não nisseis no esporte, atualmente várias ligas regionais estão em 

ascensão no país, contudo, a dificuldade em se encontrar campos de beisebol impede a 

prática regular do esporte que muitas vezes é jogado em campos de futebol adaptados. 

- Cricket: Um dos esportes mais antigos do país, veio no final do século XIX trazido 

pelo britânico Charles Miller, O mesmo que anos mais tarde traria o futebol e rugby. 

Atualmente o cricket é mais praticado na sua modalidade simplista conhecida como Bete-

ombro ou jogo do Taco. 

Contudo com a criação da Associação Brasileira de Cricket o número de adeptos do 

esporte tem aumentado gradativamente. Outro fato interessante que tem se aumentado a 

divulgação do esporte na mídia aos poucos. Durante a copa do mundo desse ano alguns 

sites tradicionais como o Terra, Globo esporte divulgaram resultados e fizeram matérias 

sobre a final da copa do mundo de críquete 2011, Conquistada pela Índia. 
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- Curling: Esporte que cresceu muito graças às transmissões dos Jogos Olímpicos 

de Inverno, que também ajudou outras modalidades como hóquei no gelo e patinação 

artística a ganharem certo destaque na mídia. 

- Futebol Americano: É um dos esportes que mais tem crescido no Brasil na ultima 

década, os jogos da NFL na TV por assinatura conseguem ser líderes de audiência. São 

mais de 165 clubes praticantes do esporte pelo país afora e mais de 6.500 pessoas 

pertencentes aos times, sem contar as pessoas que praticam o esporte entre amigos, nas 

escolas, faculdades, parques, etc. A entidade máxima que rege o Futebol Americano de 

Grama no Brasil é a AFAB (Associação de Futebol Americano do Brasil). Há alguns anos 

foi criada a Liga Brasileira de Futebol Americano, que deixou de existir, ficando a cargo 

da AFAB a realização e organização de campeonatos, eventos e regulamentação dos 

mesmos e dos times filiados a ela. Em 2009, foi criada uma liga independente chamada 

de Torneio Touchdown, onde participaram times dissidentes da AFAB. Além disso, 

alguns clubes de futebol já possuem equipes de futebol americano como: Santos, Vasco, 

Corinthians, Fluminense, Botafogo - RJ, Botafogo - SP, Palmeiras, Lusa, Inter de Limeira 

e Curitiba. 

- Rugby: Esporte trazido ao país junto com o futebol e o cricket. Não fez muito 

sucesso, já que antigamente era um esporte associado apenas à comunidade inglesa, 

recentemente no final dos anos 90 o esporte começou a atrair adeptos, atualmente existem 

vários campeonatos regionais e o esporte é um dos que mais crescem no país. Com a 

entrada do esporte nos próximos Jogos Olímpicos em 2016, espera-se sua consolidação 

no Brasil. 

- Golfe: Introduzido no país por Ingleses e escoceses no fim do século XIX, da 

mesma forma que o críquete, rugby e o golfe. O golfe conseguiu ao, longo dos anos 

destaque no Brasil sendo conhecido como esportes dos ricos e famosos. Contudo com a 

entrada do esporte nas olimpíadas de 2016 a CBG (confederação Brasileira de Golfe) 

espera uma popularização maior do esporte no Brasil. Alguns jogadores de golfe 

brasileiros famosos são: o piloto Rubens Barrichello e o político Helio Andrade. 

Atualmente, há um crescimento grande de novos campos de golfe em condomínios 

residenciais e clubes equestres. 
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CAPÍTULO II: ESPORTES E NATUREZA 

2.1 – HISTÓRIA DO SURF E SNOWBOARD. 

- Surf: Não se sabe exatamente em que momento se deu a origem do surfe, sabe-se 

porém que esta prática de deslizar sobre as ondas há muito já era praticada pelos povos 

polinésios, eles que povoaram praticamente todas as ilhas do oceano pacífico, além do 

litoral pacífico das américas. Os primeiros relatos do surfe dizem que este foi introduzido 

no Havaí pelo rei polinésio Tahíto. Outros relatos dão conta de que muito antes dos 

havaianos, antigos povos peruanos já se utilizavam de uma espécie de canoa, 

confeccionada de junco, para deslizar sobre as ondas. O primeiro relato concreto da 

existência do esporte foi feito pelo navegador James Cook, que descobriu o arquipélago 

do Havaí e viu os primeiros surfistas em ação. Utilizavam-se inicialmente pranchas de 

madeira confeccionadas para deslizar nas ondas do mar, as pranchas eram fabricadas 

pelos próprios usuários que acreditava-se que ao fábricar sua própria prancha se 

transmitia todas as energias positivas nela e ao praticar o "esporte" se libertava das 

energias negativas, porem os primeiros praticantes desse esporte acreditavam que sua 

pratica seria na verdade um culto ao espírito do mar em sua cultura original. 

Na época, o navegador gostou do esporte por se tratar de uma forma de relaxamento, 

mas as igrejas protestantes desestimularam por mais de cem anos a prática de surfe. 

O reconhecimento mundial veio com o campeão olímpico de natação e pai do surfe 

moderno, o havaiano Duke Paoa Kahanamoku. Ao vencer os jogos de 1912, em 

Estocolmo, o atleta disse ser um surfista e passou a ser o maior divulgador do esporte no 

mundo. Com isso o arquipélago e os esportes passaram a ser reconhecidos 

internacionalmente. 

Na década de 1950 o esporte popularizou-se na costa oeste dos E.U.A., tornando-se 

uma mania entre os jovens, principalmente nas praias do estado da Califórnia. Durante as 

décadas de 70 e 80 o esporte espalhou-se por todo o mundo, dando início ao 

profissionalismo e campeonatos tendo dinheiro como prêmio. 

A Austrália é o país com o maior número de campeões mundiais. A organização do 

campeonato mundial é responsabilidade da ASP Associação de Surfistas Profissionais. 

O atual campeão mundial é Mick Fanning. 

No Brasil, as primeiras pranchas, então chamadas de "tábuas havaianas", chegaram 

pelas mãos de turistas e funcionários de companhias aéreas. Sabe-se que, no Brasil, o 
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esporte foi desenvolvido e começado em Santos, [1][2] com nomes como Thomas 

Rittscher Júnior, Margot Rittscher, Osmar Gonçalves e João Roberto Suplicy Hafers.[3] 

Gonçalves era filho de um exportador de café bem-sucedido, que lhe trouxe dos E.U.A. 

uma revista chamada Popular Mechanic. Um dos artigos ensinava como fazer uma 

prancha. Foi o que Osmar fez com a ajuda dos amigos João Roberto Suplicy Haffers e 

Júlio Putz entre Dezembro de 1938 e Janeiro de 1939. A prancha tinha 3,60 metros e 

pesava oitenta kg. 

Em 1952, um grupo de cariocas, liderado por Paulo Preguiça, Jorge Paulo Lehman e 

Irencyr Beltrão, começou a descer as ondas em Copacabana, com pranchas de madeirite. 

O esporte começava a popularizar-se. As primeiras pranchas de fibra de vidro, importadas 

da Califórnia, só chegaram ao Brasil em 1964. 

Em 15 de Julho de 1965, foi fundada a primeira entidade de surfe do país - a 

Associação de Surfe do Estado do Rio de Janeiro. Esta organizou o primeiro campeonato 

em Outubro daquele ano. No entanto, o surfe só seria reconhecido como esporte pelo 

Conselho Nacional de Desportos em 1988. Em 1989, o shaper carioca Henry Lelot e 

amigos, fundaram a Feserj - Federação de Surfe do Estado do Rio de Janeiro - na época, 

a segunda Federação de Surfe do país. Atualmente, a entidades responsáveis pela 

organização no esporte no país são a Confederação Brasileira de Surfe (CBS) - filiada ao 

COB e há anos presidida pelo paranaense Juca de Barros, e a Associação Brasileira dos 

Surfistas Profissionais (ABRASP), sendo que o campeonato nacional denominado 

circuito Super Surfe. 

Muitos recursos são utilizados para saber como estão as ondas, especialmente a 

internet , onde o surfista pode conferir ao vivo, através de sites especializados, as ondas 

de todo o litoral brasileiro e mesmo do exterior, através das câmeras nas praias. 

Pode-se também conferir os mapas e gráficos de previsão de ondas, para se 

programar uma viagem para a prática do surfe, garantindo assim que a viagem seja 

proveitosa. Este recurso só foi possível com o advento da internet, no final do século 20, 

antes disso, os surfistas faziam as suas viagens para surfar frequentemente sem saber 

como estavam as condições do mar, muitas vezes se deparando com condições adversas 

à prática do surfe. Outras vezes os surfistas permaneciam por longos períodos nas praias 

de surfe, para poder assim esperar pelas condições favoráveis à prática do surfe, desta 

forma porém, muitas vezes não podiam realizar outras atividades, como trabalhar ou 



 
 

20 
 

estudar, assim o surfista tinha a sua imagem muitas vezes associada a de um desocupado, 

ou vagabundo. 

Com o advento da previsão das ondas, abriu-se um novo horizonte para a prática do 

esporte, fazendo com que o surfista pudesse programar a sua vida, tornando assim a sua 

viagem muito mais proveitosa, podendo realizar outras atividades úteis durante o período 

de espera das ondas, com o tempo a associação da prática do surfe com a vagabundagem 

foi desaparecendo. 

 

- Snowboard: Em 1965, um engenheiro de gases industriais começou a brincar com 

uma ideia que passados 25 anos veio dar um novo impulso a toda a indústria do esqui.  

Sherman Poppen reparou que a sua filha tentava manter-se em pé em cima de um 

trenó, enquanto deslizava pela encosta de uma colina próxima de sua casa.  

É a partir desta situação que Sherman decide perder algum tempo na sua garagem, 

onde pegou num par de esquis para crianças, aparafusando-os juntos com dowels, que 

considerou funcionarem como «travões de pé». A sua filha Wendy levou o trenó para a 

colina e experimentou-o. As outras crianças, quando viram o que o pai dela fizera, 

pediram que ele lhes fizesse um igual e o engenheiro fez-lhes a vontade.  

A mulher de Poppen fundiu as palavras «surfista» e «neve» inventando o Snurfer. 

Poppen começou a construir os seus Snurfers distribuindo-os através de lojas de artigos 

desportivos e de brinquedos vendendo milhões de unidades nos dez anos seguintes.  

O Snurfer viria a inspirar os pioneiros do snowboarding como Jake Burton Carpenter 

que desenvolveu novos modelos que levariam ao Snowboard moderno que actualmente 

é utilizado por milhões de pessoas.  

Da mesma forma que o Skate ou o Surf, a sensação de deslizar num snowboard 

proporciona uma harmonia e um sentimento de liberdade que fazem desta disciplina uma 

paixão. 

Desde o início, o snowboarding progrediu de simples pranchas toscamente 

construídas em madeira, com extremidades de metal, para servirem de direção, até à 

construção high tech, que os fabricantes andam há anos a aperfeiçoar até ao resultado 

atual com snowboards estáveis e controláveis que têm melhor desempenho do que os 

esquis, especialmente na neve fofa ou quando esta se encontra muito batida. Os primeiros 

modelos usavam atacadores para os pés que não permitiam grande controlo. Hoje, os 
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sistemas de fixação dos pés evoluíram imenso com botas próprias e forma de as fixar 

fáceis e rápidas de utilizar.  

O snowboarding foi desprezado durante anos pelos esquiadores e pela indústria do 

esqui, até ao início da década de 90. A maioria dos teleféricos e estâncias não autorizavam 

snowboarders. Calcula-se que em breve o número de snowboards ultrapassará o dos 

esquis. A popularidade deste desporto deve-se ao facto de satisfazer no Inverno os 

surfistas e skaters. O snowboard continua a atrair novos praticantes porque a tecnologia 

o tornou mais fácil e a sensação que dele deriva é aliciante. 

 

2.2 – HISTORIA DO KITESURF E WINDSURFE. 

- Kitesurf: O kitesurf Kite em inglês = pipa, ou seja, surf com pipa! É uma mistura 

de windsurf com esqui, wakeboard, surf, vôo livre. Onde de desliza sobre a água em uma 

pranchinha ou um wakeboard, puxado pelo kite. 

O kitesurf que nós conhecemos hoje foi criado por dois irmãos franceses, Bruno e 

Dominique Legaignoux, em 1985. Mas muito antes disso já se ouvia falar da pipa. Há 

cerca de 2 mil anos, os chineses já utilizavam-na para auxilar os barcos no transporte de 

materiais pesados. 

A pipa também teve outras "funções" no decorrer da história. O inglês George 

Peacock é considerado o pai da tração à pipa por ter inventado, em 1826, uma estrutura 

em que uma carroça era puxada por pipas a uma velocidade de até 20 km/h. O norte-

americano, Samuel Franklin Cody chegou até mesmo a navegar no Canal da Mancha 

sendo puxado por uma pipa. 

Muito tempo depois, por volta dos anos 1970 e 1980 a pipa chegou a ser usada para 

impulsionar canoas, patins, patins no gelo, esquis e esquis aquáticos. O suíço Andréas 

Kuhn foi quem chegou mais perto do kitesurf atual. Ele utilizava um parapente de 

aproximadamente 25 m2 para impulsioná-lo sobre uma prancha parecida com as 

wakeboards que conhecemos. Seus saltos chegaram a ser televisionados e divulgados em 

toda a Europa. 

Mas, havia ainda um grande problema a ser resolvido. O parapente, ao cair na água, 

não permitia uma nova decolagem. Esse foi o grande diferencial da pipa dos irmãos 

Legaignoux - eles criaram uma pipa inflável que, além de permitir ser reerguida caso 

caísse na água, também retornava em um ângulo de 10 graus contra o vento, ideal para a 

decolagem. 
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O Kitesurf é um esporte novíssimo e que vem sendo praticado por muitos velejadores de 

windsurf. Em São Paulo, na represa de Guarapiranga, há praticantes desde 1998. No 

mundo é um esporte que vem ganhando terreno, já existem algumas revistas 

especializadas no mundo como a Kiteboarding. 

Nem tudo foi fácil para os irmãos Legaignoux. Em 1985, ano em que patentearam o 

kite, o windsurf estava no auge e nenhuma empresa quis arriscar-se a produzir a pipa. 

Apenas 10 anos depois, em 1995, é que a pipa começou a ser produzida e comercializada. 

Um dos responsáveis pela divulgação do esporte foi Robby Naish, campeão mundial de 

wind. Naish se apaixonou pelo esporte e hoje, além de velejar é também um fabricante de 

kite. Ele inclusive foi o primeiro campeão mundial de kite, em torneio realizado no ano 

de 1998, em Maui, no Havaí. 

As primeiras tentativas de usar o kite como vela foram no final da década de 70. De 

lá para cá os equipamentos foram evoluindo e o Kitesurf virou uma febre. 

Em um recente campeonato na França foi registrado um salto com sete segundos de 

duração e há registros em vídeo de feras como Robby Naish, lenda viva no Windsurf, 

saltando a mais de 20 metros de altura com sua pipa. 

Um equipamento de Kite é composto basicamente de duas partes: a pipa e a prancha. 

A pipa é construída do mesmo material dos para-quedas e possui o mesmo princípio de 

algumas pipas na qual podemos controlar sua trajetória.     A prancha pode ser uma de 

surf com alças, um wakeboard ou a uma mistura das duas. 

Os pontos positivos dos Kites são: tamanho, comodidade no transporte e pouco vento 

para executar manobras. Os pontos negativos: perigo das linhas do Kite, já ocorreram 

alguns acidentes graves fora do Brasil e ainda poucos fornecedores de equipamentos. 

 

- Windsurf: Os inventores do Windsurf foram o casal Newman e Naomi Darby. Na 

época ainda namorados, Newman velejador de barco e Naomi canoísta, residentes na 

Flórida, em 1963 desenvolveram o primeiro protótipo de windsurf, incentivados por um 

desejo de Naomi em possuir uma vela em sua canoa para se locomover mais rápido. 

No entanto, o casal, mesmo diante de um invento que futuramente iria revolucionar o 

esporte a vela, não foi feliz na receptividade da sua criação. Mesmo com um bom 

investimento em marketing, porém mal direcionado e a montagem de uma fábrica, a 

burocracia e os custos com advogados, fizeram com que eles desistissem mesmo antes de 

conseguirem patentear o invento. No final da história, quem levou todo o mérito foram, 
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Jim, engenheiro aeroespacial e o velejador Hoyle, empresário e surfista. 

Baseados num conceito um pouco diferente do invento dos Darbys e com mais recursos 

financeiros, no final de 1968, Schweitzer requereu a patente do novo equipamento 

esportivo chamado Windsurf a qual conseguiu após 13 anos de justiça. No início, um dos 

problemas para concretizar a idéia, estava em como conciliar o movimento da vela com 

a direção da prancha. Até que perceberam que qualquer barco poderia ser controlado sem 

o uso do leme, somente com a ação da vela e que uma prancha de surf pode ser 

direcionada apenas com a ação do movimento do corpo. 

Com esses conceitos na mente, Drake ficou responsável pelo desenvolvimento da 

vela e Schweitzer pelo shape e tamanho da prancha. A primeira prancha de Schweitzer, 

chamada de SK-8s, foi feita em fiberglass. No entanto esse tipo de material foi 

considerado muito caro na época. À procura de outras alternativas, Schweitzer descobriu 

um polyetileno da Dupont, utilizado na construção do Frisbee (aquele disquinho voador 

esportivo), que se mostrou ideal para a construção de sua prancha de Windsurf. O 

departamento de publicidade da Dupont se encarregou de divulgar o novo equipamento 

pelo mundo. Logo foram criadas as primeiras escolas na Alemanha, entre elas a 

International Windsurfer Schll, que utilizava um simulador na terra, onde os alunos 

praticavam o esporte a seco. 

O primeiro grande resultado positivo aconteceu no início da década de 70, quando a 

Tencate, empresa do setor Têxtil, comprou a licença para fabricar o Windsurf na Holanda. 

A empresa holandesa aliada a I.W.S. transformou o novo esporte num grande sucesso. 

Entre 1973 e 1978 foram comercializadas cerca de 150.000 unidades, o que fez com que 

várias empresas viessem a produzir o Windsurf em todo o mundo. Numa reunião 

realizada em Moscou, o Comitê Olímpico Internacional aceitou o Windsurf para 

participar das Olimpíadas de 1984, quando foi definitivamente aceito como esporte 

olímpico. Klaus Peters-SP, Marcelo Aflalo-SP e Leonardo Klabin- RJ, foram os pioneiros 

do windsurf no Brasil. 

O paulista Fernando Germano foi quem realmente trouxe a primeira prancha de 

windsurf para o Brasil. A rede Globo, com a novela Água Viva, foi a responsável pela 

febre do Windsurf no Brasil nos anos 70. 

A modernização dos equipamentos, principalmente após 1988 e o desenvolvimento 

paralelo tecnológico, criaram uma nova modalidade chamada Funboard. A Funboard se 

popularizou muito mais rapidamente que o Windsurf tradicional, praticado nas 
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Olimpíadas, pois os equipamentos são muito mais ágeis, velozes, leves e coloridos, o que 

possibilita uma criatividade muito grande e a invenção constante de novas manobras. 

A classe funboard é subdividida em race e wave, e é justamente esta, a segunda, que 

impressiona e atrai um grande contingente de novos adeptos ao mundo do Windsurf. 

O primeiro grande ídolo do esporte internacional foi o americano Roby Naish penta 

campeão mundial e figura muito carismática que é considerado o embaixador do 

Windsurf. Deixando de lado a extenuante competição anos a fio ganhando inúmeros 

campeonatos mundiais, retirou-se das competições para praticar o windsurf apenas por 

diversão. 

 

2.3 - HISTÓRIA DO SLACKLINE E SKIMBOARD. 

- Slackline: Dizer quem inventou o slackline é difícil como o crédito de uma pessoa 

individual, com sua criação. 

A verdade é que slackline é uma inovação em curso com as práticas já popular do 

equilíbrio. 

A partir do feixe de compensação, de ginástica, a corda bamba do circo, o equilíbrio tem 

sido uma pequena parte da comunidade atlética. 

Mas, recentemente, o slackline explodiu em popularidade como mais e mais pessoas 

estão tentando, e mais slacklines podem ser encontrados em parques de cidades e etc. 

Yosemite Valley foi descoberto pelo homem moderno em 1851 e se tornou um lugar 

sagrado. 

Como o esporte de escalada desenvolvido no vale, muitas pessoas de todo o mundo veio 

a este belo cenário a ser reverenciado entre as rochas e precipícios impressionantes que 

compõem o parque agora muito popular nos EUA e no mundo. 

De caminhadas curtas, de arremesso de multi-rotas tradicionais, a épicos de vários dias 

sobre as características populares como Half Dome, El Capitan e inúmeros outros, 

montanhistas e aventureiros fazem peregrinações regulares para Yosemite. 

É dito por alguns que o acampamento 4, uma popular área de camping do parque, se 

tornou o centro de desenvolvimento da escalada em rocha no meio do século 20. 

Com pessoas que ficam lá muitos meses de cada vez, tornou-se uma comunidade regular 

de caçadores de emoção. 

Foi neste lugar que o slackline veio à existência. Após os longos dias de jugging, 

martelar, escopo, peneira, limpeza, manchas, friso, jamming, sangramento, gravar, enviar 
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e escalada, as pessoas voltavam ao acampamento 4 para a noite. 

Assim como novas rotas estavam sendo criados em uma base diária, assim eram novas 

formas de passar o tempo. 

Os habitantes do acampamento 4 podiam ser encontrados facilmente andando em 

correntes de estacionamento, corrimãos, e até mesmo cordas penduradas entre as árvores. 

Em meados da década de 70 esse tipo de hobby tornou-se cada vez mais populares, com 

figurões locais e visitantes vistos tentando se equilibrar na corda. Esta atividade parecia 

ter efeitos positivos para aperfeiçoar o equilíbrio para a escalada, e fortalecimento das 

pernas. 

O caminhar na corda bamba tem sido praticado em torno de muitos séculos, mas este 

novo passatempo era diferente em muitos aspectos. 

A corda de escalada ficava solta e não tão tensionada como o cabo de aço usado por 

artistas de circo. Desta forma, foi claramente mais um desafio. 

Logo, as pessoas começaram a caminhar sobre fitas planas, e este é o slackline como 

é conhecido hoje. 

Alguns dos mais influentes slackliners atualmente aprenderam suas habilidades em 

Yosemite. 

Indivíduos, incluindo Adam Grosowski, Jeff Ellington, Tucker Chongo, Balcom Scott 

Carter e Darrin teve talvez a maior influência sobre o esporte precoce do slackline. 

Adão e Jeff começaram a praticar o equilíbrio entre as árvores altas nos vales tranquilos 

de Yosemite nos finais dos anos setenta, e introduziu muitas pessoas para o esporte. 

Eles eram muito bons, mesmo pelos padrões de hoje, e poderia fazer inúmeros truques, 

incluindo uma rotina de malabarismos impressionantes, enquanto os dois estavam na 

linha. 

Adam era um surfista incrível, e poderia até fazer um pino na linha. 

Esses truques são impressionantes, mesmo entre slackliners de hoje. Em 1983, Scott 

Balcom e Chris Carpenter foram introduzidos para o esporte neste lugar, e logo trouxe de 

volta com eles para Pasadena. 

Depois de muita prática e planejamento, Scott, Chris e seu mentor de escalada 

Chongo Tucker criaram uma linha de baixo de uma ponte em Pasadena, onde Scott andou 

o primeiro highline da história do slackline. Mais tarde, naquele mesmo ano (1983), Jeff 

e Adam tentaram andar em Lost Arrow Spire à borda do vale, uma extensão de 55 pés, 

com uma altura impressionante de 2.890 pés. 
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Eles tentaram e tentaram atravessar, mas o highline era muito diferente de andar e 

não foram capazes de atravessar. 

Por esta altura, porém, Scott Balcom era viciado, e prometeu andar no Lost Arrow 

Spire. 

Ele tentou o highline em 1984, pela primeira vez, e recrutou Darrin Carter para ajudar 

com o equipamento. 

Scott era muito persistente, mas o vento inconstante, passando pelo vale, combinado 

com a meia milha de exposição e quase infinitas limitações psicológicas, Scott era incapaz 

de andar na linha. 

No entanto, no ano seguinte, dedicou-se à formação para esta caminhada épica, e 

retornou em 1985. Scott Balcom foi a primeira pessoa a andar de Lost Arrow Spire 

highline, em 13 de julho de 1985. Este é agora o Highline mais cobiçados e conceituados 

do mundo. 

Com apenas algumas dezenas de pessoas tendo caminhado por esta linha, a maioria 

deles na última década, a lenda da torre de flecha perdida continua a crescer em 

popularidade à medida que as pessoas se tornam mais e mais apaixonada por slackline. 

Após a caminhada histórica de Scott, muitos outros foram inspirados para levantar a altura 

de suas linhas de baixo de árvores. 

Scott mostrou que tudo era possível, e mais e mais pessoas começaram a assumir a 

tarefa traiçoeira de highline. Darrin Carter tornou-se muito motivado pelo punho de Scott 

na caminhada épica, e treinou para se tornar a segunda pessoa a caminhar a flecha perdida, 

o que fez em 1993. 

Darrin, Chongo Scott Tucker e todos voltaram em 1995 para uma caminhada 

comemorativa de 10 anos. 

Foi aqui que Darrin voltou a andar na torre sem proteção, sendo a primeira pessoa a 

fazê-lo. 

Darrin tem sido um dos highliners premier no EUA desde a sua primeira caminhada, criou 

novos highlines, e até mesmo apareceu no programa Ripley's Acredite ou não, episódio 

201, andando entre os dois edifícios em Long Beach, Califórnia. 

Foi Darrin que treinou os slackliners grande parte desta década, incluindo Dean Potter, 

que continuam a empurrar o envelope com lowlining e highlining iguais. 

Novos truques na lowline continuam a serem desenvolvidos, bem como novas highlines 

surpreendente e belas ao redor do mundo. 
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A partir das geleiras do Himalaia, para as pilhas do mar da Austrália, para as pedreiras 

do Reino Unido, a enormes penhascos da Noruega, para as torres do deserto de Utah, 

longo, alto e linhas bonitas são estabelecidas em uma base semanal. 

Novos registros de slacklines continuam a ser feitos com as fitas mais longas, e cada vez 

manobras mais agressivas sendo desenvolvidas. 

Apesar de sua herança convincente entre a comunidade de escalada, o slackline ainda 

está lutando para ser aceito como um esporte convencional. 

Muitas cidades em todo mundo têm proibições ou restrições ao slackline, e muitas 

pessoas não entendem o quão seguro é realmente o slackline e o highline. 

Quando visto pela primeira vez por estranhos, muitos observadores questionaram os 

motivos por trás dos slackliners. 

"Por que você anda na linha?" Algumas pessoas perguntam. 

"Qual é o ponto?" Não é apenas pisar na fita de slackline que você sente a paz e recebe 

as boas-vindas que oferece o esporte. 

Algumas pessoas caminham para ficar em forma para outros esportes, outros por 

puro prazer de empurrar a si mesmo ao limite, e ainda outros porque é uma atividade tão 

viciante que não consegui parar. 

Para muitos, porém, há um elevado estado de ser que pode ser alcançado enquanto 

anda na linha. 

Especialmente quando a passagem é por um vazio milhares de pés no ar, com as 

preocupações de toda a vida e problemas se derretem embaixo de você. 

A Zen pacífica é atingido, como um foco em uma vida cheia torna-se focada no equilíbrio. 

A única coisa que realmente importa quando você está na linha é ser capaz de dar o 

próximo passo. 

Seria surpreendente se a vida pudesse ser simplificada dessa maneira, mas a triste 

verdade é que não pode. 

Felizmente, porém, o slackline possibilita esta experiência, e slackliners que levá-la 

ao extremo sabe uma paz interior que a maioria das pessoas nunca irão apreciar. 

Estes são os slackliners que fizeram história, e continuará a fazê-lo no futuro. 
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- Skimboard: O skimboard começou a ser praticado nos primórdios da origem do 

surf na Polinésia, mas teve seu maior impulso em Laguna Beach na Califórnia, até hoje a 

Meca do skimboard. Reza a lenda, que no final dos anos 20 os salva-vidas locais usavam 

as boias para resgate de afogados, que na época eram retangulares e feitas de madeira, 

para deslizar pela beira da água e chegar mais rápido ao local do salvamento. Nessa época 

as pranchas de surf eram muito pesadas, dificultando o início da prática para as crianças, 

que partiram direto para o skimboard. Estas pranchas de skimboard eram feitas de 

madeira em formato arredondado e recebiam o nome de sonrisal. Mas foi no início dos 

anos 70 que desembarcaram as primeiras pranchas trazidas por filhos de militares 

brasileiros que moravam na Califórnia. Rapidamente a brincadeira se espalhou por todo 

o litoral brasileiro. Com o passar do tempo, os modelos foram evoluindo e passaram a ser 

produzidos num formato semelhante ao de uma prancha de surf e confeccionados em 

bloco e fibra de vidro.  Daí começaram a migrar da areia para as ondas. Hoje, no Brasil, 

existem mais de dez mil adeptos de todas as idades e vários campeonatos. O esporte 

rapidamente espalhou-se por toda a Europa, Japão, Austrália, Hawaí e em pouco tempo 

ja possuía um circuito mundial e um ídolo, Bill Bryan, californiano de Laguna Beach, dez 

vezes consecutivas campeão. É um esporte que mistura as manobras vindas do surf, do 

skate e do kitesurf. 
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CAPÍTULO III: ESPORTE E SAÚDE 

3.1 – A IMPORTÂNCIA DO ESPORTE. 

O homem moderno vem deixando de lado as práticas esportivas, o que muitas vezes 

leva a um estilo de vida sedentário e provoca distúrbios como má alimentação, obesidade, 

tabagismo, estresse, doenças coronarianas, etc. 

Como reação a essa atitude, a ciência do esporte vem desenvolvendo estudos e 

demonstrando a importância que a prática constante de uma atividade física bem 

planejada tem para que as pessoas possam ter uma vida mais saudável. 

 

Motivos importantes para a prática da atividade física 

 

1 – Auto estima 

A prática regular de exercícios aumenta a confiança do indivíduo. 

 

2 – Capacidade Mental 

Pessoas ativas apresentam reflexos mais rápidos, maior nível de concentração e memória 

mais apurada. 

 

3 – Colesterol 

Exercícios vigorosos e regulares aumentam os níveis de HDL (lipoproteína de alta 

densidade, o “bom colesterol”) no sangue, fator associado à redução dos riscos de doenças 

cardíacas. 

 

4 – Depressão 

Pessoas com depressão branda ou moderada, que praticam exercícios de 15 a 30 minutos 

em dia alternados, experimentam uma variação positiva do humor já após a terceira 

semana de atividade. 
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5 – Doenças Crônicas 

Os sedentários são duas vezes mais propensos a desenvolver doenças cadíacas. A 

atividade física regula a taxa de açúcar no sangue, reduzindo o risco de diabetes. 

 

6 – Envelhecimento 

Ao fortalecer os músculos e o coração, e ao amenizar o declínio das habilidades físicas, 

os exercícios podem ajudar a manter a independência física e a habilidade para o trabalho, 

retardando o processo de envelhecimento. 

 

7 – Ossos 

Exercícios regulares com pesos são acessórios fundamentais na construção e manutenção 

da massa óssea. 

 

8 – Sono 

Quem se exercita “pega” no sono com mais facilidade, dorme profundamente e acorda 

restabelecido. 

 

9 – Stress e Ansiedade 

A atividade física libera os hormônios acumulados durante os momentos de stress. 

Também funciona como uma espécie de tranquilizante natural – depois do exercício a 

pessoa experimenta uma sensação de serenidade. 

 

3.2 – VANTAGENS E DESVANTAGENS DO ESPORTE. 

As práticas esportivas são concebidas para serem divertidas e competitivas. Elas 

proporcionarem às crianças a oportunidade de desenvolverem habilidades físicas e 

aprenderem sobre honestidade e compromisso. Há ligas esportivas para crianças de 

diversas idades. Muitas vantagens e desvantagens estão associadas a práticas esportivas. 
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- Vantagens: Praticar esportes melhora a autoestima de meninos e meninas, e dá a 

eles a oportunidade de melhorar a qualidade de vida através do exercício físico. Crianças 

que praticam esportes são menos propensas a serem obesas, o que ajuda a projetar uma 

imagem positiva do corpo, especialmente para garotas. Aqueles que praticam esportes 

enquanto crescem são menos propensos a usarem drogas, bebidas alcoólicas ou 

engravidarem. Atividades físicas também podem aliviar a ansiedade e a depressão. 

Crianças que praticam esportes podem desenvolver diferentes aptidões. Habilidades 

sociais podem ser aprendidas, já que os indivíduos praticam esportes com os amigos 

enquanto crescem. Também podem aprender disciplina através da prática e do trabalho 

duro. As crianças podem definir e atingir objetivos em um determinado esporte. 

Habilidades de liderança e pensamento crítico também podem ser desenvolvidos através 

do trabalho em equipe e estratégias de jogo. 

- Desvantagens: Uma das principais desvantagens de praticar esportes é ter uma 

lesão. É possível que atletas tenham danos em longo prazo nos joelhos e em outras partes 

do corpo. Crianças que praticam esportes de contato como futebol e hóquei, podem ser 

mais suscetíveis a lesões. 

Em alguns casos, as competições podem ajudar as crianças a desenvolverem 

habilidades que se traduzem na escola e no trabalho, mas em outras situações, as 

competições podem ter um efeito prejudicial. As crianças que obtêm sucesso praticando 

esportes podem se tornar obsessivas em se tornarem melhores e o trabalho escolar pode 

ficar prejudicado; também podem sentir uma grande pressão para ganhar e jogar bem. As 

crianças superadas fisicamente podem sentir que os esportes competitivos não são mais 

divertidos e podem ser caçoadas e intimidadas pelos colegas. 
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CONCLUSÃO 

Com esse trabalho consegui aprimorar o meu conhecimento sobre esportes que eu ja 

conhecia, e tambem aprendi coisas novas sobre esportes que são menos conhecidos. Vi 

tambem que certos esportes têm uma relação muito forte com a natureza, que por sinal 

esta sendo depredada nos dias de hoje. E deu para compreender a importância da atividade 

fisica para a saúde, não so fisica, mas tambem psicologica, claro que a pratica de esporte 

tem algumas desvantagens, mas é um número muito inferior as vantagens. Logo a pratica 

de esportes é essencial para a vida. 
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INTRODUÇÃO 

Nesse trabalho visamos mostrar a indústria automobilística em diversos aspectos, 

tanto no Brasil como no mundo. Sua realidade a atual e como ela pode influenciar, na 

sociedade o no meio ambiente. Essa industria diretamente ou indiretamente influencia em 

todos os aspectos físicos e econômicos, por ser uma industria gigante presente em todos 

os lugares do mundo. 
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CAPÍTULO I – INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA  

1.0 INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA NO BRASIL 

A indústria automobilística e o mercado automotivo brasileiro posicionam-se entre 

os maiores do mundo: o Brasil é o 4 maior mercado e o 6 maior produtor automotivo 

mundial (2010) 

Estão estabelecidos no país os mais importantes grupos automotivos presentes no 

cenário global. São 20 fabricantes de veículos (automotivos, comerciais leves, caminhões 

e ônibus) e 7 produtores de maquinas agrícolas (tratores, colheitadeiras, outros produtor). 

O complexo industrial automotivo é composto por indústria fornecedora de 

autopeças e fabricantes de veículos e maquinas agrícola, alem de desenvolvida engenharia 

automotiva nacional e quadro de pessoal altamente qualificado. Na ponta do mercado, 

setores de comercialização e de serviços cobrem todo o país. A indústria automobilística 

tem efeitos sobre múltiplos setores da sociedade. Mais de 200 mil empresas no Brasil têm 

suas atividades ligadas ao setor automotivo.  

Projeções indicam potencial do mercado interno de 6,3 milhões de veículos/ano em 

2020. US$ 22 bilhões de investimentos programados até 2015, em aumento de capacidade 

de produção, processos, produtos, tecnologia e inovação, preparam a indústria para o 

futuro. 

A regionalização da indústria automobilística no país, marcadamente a partir da 

década de 1990, levou também à descentralização da indústria fornecedora de autopeças, 

principalmente por meio da criação de condomínios industriais que integram 

fornecedores e montadoras, como os polos automotivos de Gravataí (RS), de Camaçari 

(BA), além de outros polos industriais automotivos em Betim (MG), São José dos Pinhais 

(PR) e Resende (RJ).  Os investimentos programados pela indústria automobilística para 

os próximos anos priorizam a descentralização da produção pelo interior do país. São 

inegáveis os efeitos da interiorização dos investimentos automotivos, mudando 

radicalmente, e para melhor, o cenário socioeconômico das regiões onde se instalam. Em 

consequência, múltiplos investimentos são gerados em infraestrutura e serviços públicos 

nas comunidades e nas regiões, ao mesmo tempo em que ocorre efeito multiplicador de 
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investimentos privados em paralelo para atendimento de novas necessidades de consumo 

de bens e serviços locais. 

A descentralização dos investimentos automotivos cria novas economias locais e 

regionais, agregando empregos, renda, consumo e qualidade de vida, num círculo 

virtuoso.  A interiorização da indústria automobilística atua como fator de 

sustentabilidade local, regional e nacional. 

Uma característica marcante da indústria automobilística é a geração de empregos 

de alta qualificação e remunerações condizentes com o alto nível de seus quadros 

profissionais. Estão empregados diretamente na indústria montadora mais de 145 mil 

trabalhadores. Porém, o grau de capilaridade do setor é tamanho que, somando-se os 

trabalhadores da cadeia industrial anterior às linhas de montagem e os da rede de 

distribuição e serviços automotivos em geral, cerca de 1,5 milhão de pessoas têm seu 

trabalho diretamente ou indiretamente relacionado com a indústria automobilística e os 

produtos automotivos.  A indústria automobilística é agregadora, com intensas 

repercussões em inúmeras e importantes cadeias econômicas e, principalmente, na escala 

econômica e social de comunidades e regiões, multiplicando as possibilidades de 

emprego e trabalho, de qualidade de vida e ascensão social. Cada emprego criado na 

indústria montadora pode gerar cerca de outros dez empregos no amplo universo de 

atividades ligadas à indústria e aos produtos automotivos. 

 

1.2 INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA ATUAL NO BRASIL 

Atualmente o Brasil esta vivendo uma nova fase de industrialização, que poderá 

alterar profundamente a base estrutural do setor automotivo. A realidade do mercado 

interno atual apresenta vários fatores importantes que ajudam a explicar o aquecimento 

do mercado interno, entre os quais encontram-se: a modernização dos produtos (as 

montadoras passam a intensificar o lançamento de novos veículos, realizando novos 

investimentos), e a disponibilização de modelos importados e a renovação dos modelos 

ofertados pelas montadoras instaladas no Brasil( reforço das estratégias mercadológicas 

exercendo um impacto no mercado como um todo). 

 



 
 

6 
 

Neste contexto as empresas montadoras apresentam um aumento da produção e da 

produtividade; a multiplicação dos investimentos na construção de novas plantas, devido 

ao crescimento do mercado e seguindo as normas estabelecidas pelo regime automotivo, 

ou seja, um conjunto de regras que tem por objetivos imediatos neutralizar os efeitos de 

atração de investidores (Argentina) e estimular a expansão no Brasil., sendo que este 

regime, ratifica a margem de proteção e estipula incentivos fiscais; a modernização dos 

produtos, com o lançamento de novos produtos e um o aumento dos investimentos; e uma 

poderosa rede de benefícios estatais, fazendo com que ocorra um aprofundamento do grau 

de internacionalização do setores, que traz como principais conseqüências a desagregação 

da malha de pequenas e médias e grandes indústrias nacionais de autopeças, o 

enfraquecimento dos centros de pesquisa locais, a reduzida atividade de transferência de 

tecnologia e a diminuição constante dos postos de trabalho em toda a cadeia. É importante 

observar-se uma grande elevação das importações, em média 75% ao ano. 

Estas montadoras utilizam como suas principais estratégias de concorrência: a 

segmentação de mercados; a diferenciação de produtos através da “força” de suas marcas; 

a diversificação; presença das mesmas empresas nos diversos mercados nacionais 

elevados graus de concentração caracterizado pela presença de um pequeno número de 

empresa multinacionais de grande porte ou produtores (oligopólio), realizando acordos 

tácitos.  

As principais empresas montadoras instaladas atualmente no país são a 

Volkswagen, Fiat, GM e Ford, e cada vez mais tem-se novos investimentos no mercado 

interno de outras multinacionais, tais como a Asia Motors, Audi/VW, BMW, Chrysler, 

Hyundai, Honda, Mitsubischi, Peugeot, Toyota, pois o Brasil representa um mercado 

atrativo. 

Em relação a capacitação tecnológica existem dois tipos distintos de empresas: 

grandes número de pequenas e médias empresas, com reduzida sofisticação tecnológica; 

baixos padrões de qualidade, onde a concorrência dá-se em preços e a principal área de 

atuação e o mercado de reposição e algumas vezes as próprias montadoras e a 

concorrência dá-se em preços; e grandes fornecedores, com maior sofisticação 

tecnológica, padrões de qualidade relativamente elevados, produzindo produtos como 

motores e freios. Constituído de montadoras locais (mercado original doméstico), tendo 

como sua principal área de atuação a reposição e a exportação. Estas empresas podem 
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estar divididas em algumas empresas de capital nacional (Albarus) e subsidiárias dos 

grandes fabricantes mundiais como a Pirelli,  Goodyear, Bosch, etc, com predominância 

de capital europeu, japonês e norte americano. 

As indústrias de autopeças em alguns casos, como já eram fornecedoras das 

empresa montadoras e tinham mesma origem de capital, chegaram ao Brasil na mesma 

época para garantir o abastecimento destas. Segundo o SINDIPEÇAS (1998), das 

empresas estrangeiras de autopeças instaladas, cerca de 63,7% são de capital europeu, 

30.9% de norte americano e 5,4% de capital japonês.  Além disso, a influência dos 

grandes fornecedores internacionais também se estende a várias firmas de capital 

nacional. Muitas destas iniciaram sua relação de fornecimento às montadoras locais a 

partir de contratos de compra de tecnologia junto a tradicionais fornecedores europeus e 

norte- americanos. Em 1998, tem-se cerca de 61,1% de capital estrangeiro e 38,9% de 

capital nacional nas empresas de autopeças.  No entanto, existem dois diferentes tipos de 

produtores de autopeças: os inseridos em esquemas de suprimento hierarquizado, a 

especialização se dá em grupos de produtos que apresentam elevadas economias de 

escopo, visando maximizar os benefícios da capacitação tecnológica acumulada; e os 

fabricantes engajados em programas de global sourcing das montadoras, a especialização 

é motivada pela busca de economias de escala como forma de incrementar a 

competitividade em preço.  As autopeças produzem geralmente um grande número de 

itens, sendo que esta heterogeneidade dificulta em muitos casos a análise destas 

empresas., exigindo por outras fontes de informação. A grande heterogeneidade, 

particularmente no caso brasileiro, tradicionalmente, esse grau de verticalização mostra-

se ainda mais elevado em função da falta de confiabilidade dos fornecedores de insumos, 

em termos de qualidade, volumes e prazos de entregas, o que leva à duplicação de 

esforços escalas reduzidas na produção de insumos. 

Indústria Automobilística Nacional, seguindo a tendência mundial, vive desde o 

início da década de 90 um processo reconhecido como “Reestruturação Produtiva”, 

resumida basicamente como um novo padrão de relacionamento entre as indústrias 

montadoras de autoveículos e as autopeças. As transformações na cadeia produtiva 

continuam ocorrendo em todo o Brasil, aliás essa é uma das transformações, ou seja, 

verifica-se um processo de desconcentração espacial tanto das montadoras como dos 

fornecedores de autopeças.  Um aspecto importante e, para muitos até contraditório é o 
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fato das empresas da cadeia produtiva adotarem, ao mesmo tempo, práticas de 

proximidade geográfica e do global sourcing,  fenômeno que como as bases industriais 

procuram atingir uma escala relativamente elevada – como é o caso da indústria 

automotiva no Brasil, cuja produção é superior a dois milhões de veículos/ano (1997) – 

há viabilidade de produção local de significativa parte dos componentes dos veículos, 

sendo o global sourcing utilizado pelas montadoras como base de negociação de preços 

e como forma de lançar mais rapidamente novos produtos enquanto não é iniciada a 

produção local de componentes. 

É evidente que, devido à “proteção” dada pelo governo às montadoras e de seu forte 

poder a nível mundial, estas acabam ditando as regras do mercado, enquanto que 

fornecedores de autopeças tem que se adaptar e se modernizar para conseguir sua 

sobrevivência e uma posição competitiva. O impacto da reestruturação da cadeia 

produtiva tende a eliminar uma parcela da indústria de autopeças local.  Além disso, o 

elevado grau de exposição à concorrência internacional, particularmente nesse momento 

de reestruturação e o reduzido grau de proteção efetiva a que vem sendo submetida a 

indústria de autopeças tendem apenas a reforçar, no país as conseqüências negativas deste 

processo.  Apesar da abertura do mercado às importações, a constatada concentração do 

mercado automobilístico nacional não apresenta sinais de mudanças, pois a hegemonia 

das quatro grandes empresas no país (VW, Fiat, GM e Ford) é basicamente assegurada 

por sua forte estrutura de produção, distribuição e comercialização (desenvolvida desde 

os primeiros anos da industrialização brasileira) e suas estratégias de mercado. 

 

1.3 EMPREGO, RENDA, ROTATIVIDADE E PRODUTIVIDADE NO 

SETOR AUTOMOTIVO. 

Os trabalhadores do setor automotivo estão distribuídos nas diversas Unidades de 

Federação do Brasil, No entanto, o Estado de São Paulo detém a maior parcela: possui 

58,3% dos trabalhadores em montadoras e 62,0% em autopeças. Os níveis de emprego e 

renda no setor automotivo brasileiro – montadoras e autopeças – têm também importante 

representação no conjunto da metalurgia. Os trabalhadores no setor automotivo 

representam 19,3% do total de metalúrgicos, mas contribuem com 28,0% do total da 

massa de rendimentos gerada no setor. Em termos de rendimento mensal, cabe destacar 
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que os trabalhadores no setor automotivo possuem renda média 62,5% superior ao 

restante dos metalúrgicos no país. Os trabalhadores em montadoras totalizavam 126.492, 

em março de 2012. O estoque de emprego neste segmento tem evoluído a taxas anuais 

significativas e acumula um crescimento de 52,8% desde 2000, com destaque para o ano 

de 2009, que apresentou redução de 4,2% nos postos de trabalho, consequência da crise 

americana iniciada em 2008 Todavia, é necessário isolar em dois períodos distintos o 

ritmo de geração mensal de emprego nos últimos 15 meses. De janeiro a maio de 2011, o 

emprego nas montadoras cresceu a uma taxa média de 1,0% ao mês, taxa elevada quando 

comparada ao crescimento observado a partir de junho de 2011, momento em que o 

emprego cresceu 0,2% ao mês, em média. Entende-se que estes indicadores já refletem a 

crise que se abateu na Zona do Euro a partir de 2010.  

Em março de 2012, somavam-se 323.547 os trabalhadores contratados nas 

indústrias de autopeças.  

A partir do segundo semestre de 2009 até meados de 2011, o segmento apresentava 

crescimento superior a 0,7% ao mês na geração de empregos. Porém, a partir de agosto 

de 2011, passou-se a observar uma expressiva queda, e, desde então, o segmento acumula 

uma redução de 8,9 mil postos de trabalho.  

Nos últimos 12 anos, a evolução da economia brasileira possibilitou ao segmento 

de autopeças um crescimento acumulado de 124,1% no emprego, ou 6,5% ao ano, como 

pode ser comprovado pela Tabela 13. Ou seja, para cada emprego gerado nas montadoras 

do país neste período, foram gerados mais de três empregos somente no segmento de 

autopeças no Brasil. Em suma, elevaram-se em 43,0 mil os empregos nas montadoras e 

em 164,4 mil os empregos nas autopeças entre 2000 e 2012. 
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1.4 INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA NO MUNDO 

De acordo com dados da Organização Internacional dos Fabricantes de Veículos 

Automotores (OICA), a indústria automobilística movimentou cerca de US$ 2,5 trilhões 

no de 2005. Nesse contexto, se a indústria automotiva fosse um país, possuiria o sexto 

maior PIB mundial. Para movimentar esse setor, mais de 8 milhões de funcionários estão 

empregados diretamente e, para cada emprego direto, mais de cinco indiretos são gerados, 

se computados no cálculo o setor de autopeças. 

O setor automotivo tem na montagem de veículos sua principal atividade e 

caracteriza-se como um oligopólio global, formado por um pequeno número de grandes 

empresas internacionalizadas, organizadas em diversas aglomerações produtivas em 

diferentes países. Os elevados ganhos de economia de escala e de aglomeração, dentre 

outras barreiras à entrada no processo de produção de um automóvel, são fundamentais 

para a compreensão do comportamento deste mercado. Além deste oligopólio global ter 

grande importância na economia, as empresas do setor tem sido precursoras no 

desenvolvimento de novas tecnologias, bem como no desenvolvimento de novos modelos 

de gestão fabril. 
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O Brasil, de uma maneira geral, apresenta um grande mercado doméstico efetivo e 

potencial, completo parque industrial, sólida base de engenharia relacionada à indústria 

automotiva e uma rede de concessionários com grande capilaridade nacional. Ao analisar 

a distribuição geográfica da produção de veículos no Brasil e a participação no mercado 

das principais montadoras, percebem-se claramente as características citadas acima. Ou 

seja, quatro das principais montadoras de veículos no Brasil respondem por 

aproximadamente 82,53% da produção, as quais estão basicamente concentradas em 

regiões metropolitanas dos Estados do Sul e Sudeste do Brasil. 

A indústria automotiva segue apresentando elevadas taxas de crescimento com 

relação ao nível de produção, principalmente nos países em desenvolvimento. A inserção 

dos países asiáticos, com destaque para China e Índia, que representam aproximadamente 

37% da população mundial e têm alcançado elevadas taxas de crescimento econômico, 

de acordo com os dados disponibilizados pelo Banco Mundial (2007), é um fenômeno 

que merece atenção com relação aos efeitos de expansão do mercado automobilístico. A 

China, em especial, tem mantido uma taxa média de crescimento econômico próximo a 

10% a.a., ao longo das três últimas décadas.  

Ainda de acordo com os dados do Banco Mundial (2010), a China apresentou uma 

queda significativa do número de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. Foram 

aproximadamente 250 milhões de pessoas entre 1991 e 2004, sendo o dobro, se 

considerado o período desde 1981. Ainda assim, em 2004, havia 130 milhões de chineses 

nesta condição. A Índia, ainda mantinha em 2004, aproximadamente 367 milhões de 

pessoas abaixo da linha de pobreza. Consideradas as devidas proporções, Brasil e Rússia, 

assim como China e Índia, todavia, mantêm um número significativo de demanda 

reprimida por automóveis. Esses dados demonstram que ainda existe uma demanda 

potencial representativa nestes países. Caso eles mantenham taxas elevadas de 

crescimento econômico nos próximos anos, provavelmente serão responsáveis por uma 

expansão expressiva da produção e consumo de veículos. 

Como se pôde observar a indústria automotiva é extremamente importante em 

relação à sua influência sobre outras cadeias produtivas. Calcula-se que 50% do total da 

borracha, 25% do total de vidro e 15% do total de aço produzidos no mundo se destinem 

à indústria automobilística. De 2000 a 2008 a indústria automotiva brasileira aumentou 

em 88,35% sua produção. Contudo, o crescimento de 2000 a 2009 da produção de 
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veículos observada tanto na China quanto na Índia fica muito acima da média dos demais 

países, sendo este um desempenho condizente com a expansão econômica observada em 

ambos. Se considerado a taxa de crescimento econômico no mesmo período – 1997 a 

2009 - a China cresceu em média 9,02% a.a, enquanto a Índia obteve um crescimento 

médio de 6,08% a.a. (Banco Mundial, 2010). Essa dinâmica do setor na China, 

principalmente, vem moldando novos padrões de concorrência global. Como se contatou 

na seção 2 países como Brasil sofrerão cada vez mais influência destes países. China e 

Índia, recentemente, atraíram um grande nível de investimentos e se configuram hoje 

como dois importantes mercados da indústria automotiva. 

Os resultados encontrados para o mercado interno sugerem que o sucesso do 

aumento de vendas de veículos automotores, dentre um conjunto de variáveis testadas por 

meio do teste de causalidade de Granger, análise de decomposição da variância e 

regressão, sofreu maior influência dos fatores preço, volume de financiamentos e taxas 

de juros (operações de crédito com recursos livres referenciais para taxa de juros pré-

fixada). No entanto, devem ser levadas em consideração em futuras pesquisas outras 

variáveis de ordem microeconômica, como marcas, rede de concessórias, serviço pós 

venda, dentre outros fatores não destacados no presente artigo. 

 

1.5 Avanços tecnológicos e desenvolvimento 

Nas últimas décadas, os esforços para desenvolver os países de Terceiro Mundo 

tinham como base o fato de que um aumento contínuo e progressivo da produtividade das 

indústrias traria consigo a redução da miséria e da desigualdade social. Estes elevados 

índices de produtividade seriam alcançados de uma forma mais garantida, através da 

introdução e difusão de tecnologias avançadas, que provocariam maior eficiência e 

qualidade nos produtos manufaturados.  Com esta idéia, tinha-se em mente de que mesmo 

problemas estruturais da sociedade poderiam ser solucionados através do emprego 

racional de tecnologias modernas. 

Contudo, não é isso que vem sendo verificado. Evidências cada vez mais numerosas 

mostram que os avanços tecnológicos não reduzirão disparidades sociais nos países de 

Terceiro Mundo. Ao contrário, o que se observa é que os resultados do processo de 
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crescimento econômico levam a um aumento da desigualdade social, tornando cada vez 

mais pobres e subdesenvolvidos, aqueles que se encontravam nesta situação. 

Dentre as tecnologias aplicadas atualmente, a microeletrônica ocupa uma posição 

de destaque. Amplamente empregada nos setores de bens de capital e de consumo, a 

introdução e difusão da tecnologia microeletrônica tem avançado significativamente, 

principalmente no setor manufatureiro, em especial na indústria automobilística. Com 

vistas à aquisição de uma alta produtividade e maior qualidade de seus produtos, as 

montadoras de veículos passaram a aplicar esse tipo de tecnologia com o objetivo final 

de conquistar novas fatias do mercado local e estrangeiro, trazendo com isso o 

crescimento da corporação. A utilização de tecnologias avançadas caminha em paralelo 

com um sistema de produção flexível que, é uma forma de organizar o processo de 

produção mediante o uso de computadores combinados com máquinas-ferramenta de 

controle numérico, robôs, correias de transporte e veículos sem condutores para 

almoxarifados automatizados, num sistema integrado. Um número cada vez maior de 

empresas vem adotando um sistema de produção flexível, o qual combina um sistema 

centralizado de informações por computador com máquinas-ferramenta, projetos e 

produção assistidos por computador e uma linha de montagem automatizada, com a 

presença de robôs, principalmente nas linhas de produção das montadoras de automóveis. 

Toda essa integração da informação chega a englobar fornecedores, assim como cliente, 

caracterizando um sistema de integração total. Os equipamentos microeletrônicos são 

encontrados não só em empresas de grande escala, como também em pequenas e médias 

empresas, as quais adquirem e usam diversos tipos de maquinário comandado por 

dispositivos microeletrônicos. Embora os robôs sejam utilizados principalmente em 

linhas de montagem de empresas de grande porte, especialmente na indústria 

automobilística, máquinas-ferramenta de controle numérico computadorizado são 

encontradas em muitas pequenas e médias empresas, onde é necessário desempenhar 

diferentes tipos de operações para uma diversidade de produtos, em pequenos lotes ou 

quantidades.  

Os robôs são aplicados, em sua maioria, em operações mecânicas (robô de 

programação simples). Com desempenho melhorado e capacidade sensorial, robôs de 

montagem são introduzidos para montar componentes eletrônicos sobre placas de circuito 

impresso e outras operações mais delicadas. Na indústria automobilística, robôs estão 
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sendo usados nas seções de soldagem e pintura, bem como nas linhas de montagem final. 

Com a crescente utilização de robôs, as corporações são capazes de introduzir o sistema 

de produção flexível em ramos como eletrônica, máquinas ferramenta e indústrias 

automobilísticas. Países em desenvolvimento, como o Brasil, podem fazer avanços 

significativos com a introdução e difusão progressiva de sistemas automatizados de 

produção flexível, uma vez que há uma menor necessidade de substituição da 

infraestrutura industrial estabelecida (Rattner, 1987). 
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CAPÍTULO II – SUSTENTABILIDADE 

2.1 MATRIZ ENERGÉTICA E SUSTENTABILIDADE 

No mundo todo são intensos os trabalhos de pesquisa e desenvolvimento de 

inovações e tecnologias para a cadeia de sustentabilidade da matriz energética veicular, 

envolvendo combustíveis e veículos. Na área de combustíveis, os trabalhos concentram-

se em novas fontes energéticas alternativas aos combustíveis fósseis, biocombustíveis 

renováveis, combustíveis sintéticos e célula de combustível. Na área de motores, os 

desenvolvimentos visam à maior eficiência energética para os motores de combustão 

interna, veículos híbridos e motores elétricos. A matriz energética veicular mundial tende 

a ser múltipla, com predominância de uma ou outra forma de acordo com as vocações e 

os recursos disponíveis em cada região e da escala de consumo automotivo. No Brasil, a 

curto e médios prazos, a viabilização técnica e econômica está no plano dos motores a 

combustão, com a utilização de derivados de petróleo e biocombustíveis como o etanol e 

o biodiesel. Há casos pontuais de utilização de motores elétricos veiculares ou híbridos 

em nichos, em geral para frotas de empresas e instituições. 

Com o etanol, o Brasil é pioneiro no mundo na utilização em larga escala de 

biocombustível renovável como energia veicular. A partir de 1979, com o Programa 

Nacional do Álcool e o início da produção de veículos a etanol, criou-se no país uma nova 

e extensa cadeia econômica, da produção do etanol na agroindústria canavieira à 

distribuição e utilização em larga escala do combustível diretamente nos motores de ciclo 

Otto (etanol hidratado) e para adição de até 25% na gasolina consumida no país (etanol 

anidro). Entre 1979 e 2000 foram produzidos 5,6 milhões de veículos movidos 

exclusivamente a etanol.  A partir de 2003, com desenvolvimentos tecnológicos próprios, 

são lançados no Brasil os veículos flex fuel, que podem consumir indistintamente, ou ao 

mesmo tempo, etanol e gasolina, em qualquer proporção. Já são 15 milhões de veículos 

flex em circulação no país, que representam mais de 40% da frota, da ordem de 32 milhões 

de veículos (2010).  A viabilização técnica e econômica do combustível etanol consolidou 

essa nova e importante cadeia econômica no país. Os efeitos tecnológicos, econômicos e 

sociais dessa atividade são intensos, interiorizando o desenvolvimento com 

investimentos,  produção, geração de empregos, renda, consumo e qualidade de vida das 

regiões produtoras do combustível renovável, bem como ainda movimentando a cadeia 

automotiva propriamente dita, com a produção dos veículos flex fuel. Ao lado desses 
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benefícios socioeconômicos estão os ganhos ambientais da produção e do consumo do 

etanol, com a redução das emissões de CO2 na atmosfera.  O balanço ambiental do etanol 

é positivo, considerando-se que suas emissões de CO2 durante o consumo são 

compensadas pelo cultivo de cana-de-açúcar para a produção do combustível. 

 

Veículos Flex Fuel  

 Os veículos flex fuel são projetados para serem abastecidos com gasolina, etanol, 

ou qualquer mistura destes dois combustíveis. 

  Por meio de alguns sensores especiais, o computador de bordo reconhece qual é 

o combustível e ajusta adequadamente os parâmetros de combustão do motor, sem 

qualquer interferência do condutor. 

  Introduzido no mercado brasileiro em março de 2003. 

 

 

Biodiesel 

Nos últimos anos, o Brasil passou a desenvolver o Programa do Biodiesel, que pode 

transformar-se em nova e importante cadeia econômica sustentável, com fortes reflexos 

econômicos, sociais e ambientais, notadamente a inclusão social por meio da agricultura 

familiar na produção de matérias-primas para o combustível.  Com esse programa, o 
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Brasil passou a adicionar 2% de biodiesel (óleo vegetal esterificado, biomassa renovável) 

ao combustível diesel consumido no país pelos veículos de transporte de carga e de 

passageiros. Atualmente, a adição do biodiesel é de 5%. As projeções indicam expressiva 

participação dos biocombustíveis no consumo de energia veicular do país, com efeitos 

positivos sobre o equilíbrio ambiental e geração de novas economias no interior do país. 

Os produtos automotivos têm longo ciclo de vida e isso representa impactos 

significativos na sociedade, em termos de meio ambiente, mobilidade urbana, segurança 

de trânsito, na sustentabilidade, enfim. Tornam-se fundamentais os contínuos 

investimentos em inovações nos veículos, tanto no que se refere às tecnologias de motores 

e de combustíveis alternativos, quanto ao próprio design e performance geral dos 

produtos automotivos.  Motorizações mais eficientes, de menor consumo e menores 

emissões, bem como combustíveis alternativos aos derivados de petróleo, estão no foco 

dos projetos dos centros de pesquisas e desenvolvimento automotivo em todo o mundo, 

e também no Brasil.  Os ganhos de eficiência energética e de redução de emissões no 

Brasil são significativos.  No caso das emissões, os veículos brasileiros leves e pesados 

cumprem o atendimento de suas respectivas legislações, com redução de emissões de 

monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos (HC), óxido de nitrogênio (NOx), aldeídos 

totais  (CHO) e material particulado (MP).  Já é intensa a utilização de novos materiais e 

tecnologias menos poluidoras e mais recicláveis e isso se intensificará e se consolidará 

no futuro. A introdução dos chamados  “pneus verdes”, por exemplo, de menor 

coeficiente de atrito, menor desgaste e maior durabilidade, amplia-se nas linhas de 

montagem, gerando ganhos ambientais nas operações dos veículos em uso.  Como 

resultado representativo do Proconve – Programa de Controle da Poluição do Ar por 

Veículos Automotores, constata-se que um automóvel de hoje emite 28 vezes menos que 

um veículo produzido nos anos 1980. Em outras palavras, seriam necessários 28 veículos 

atuais para gerar o mesmo nível de emissões de apenas um veículo de meados dos anos 

1980.  Em 2012 e 2013, entrou em vigor os novos limites de emissões para veículos a 

diesel (fases P 7 e L 6 do Proconve, equivalentes à Euro 5), estabelecendo novas reduções 

de emissões, sobretudo de óxido de nitrogênio e de material particulado.  No caso dos 

veículos leves do ciclo Otto (gasolina e etanol), nova etapa (L 6) entra em vigor em 2014, 

reduzindo os limites de emissões. Os limites de emissões veiculares no Brasil avançam e 

equiparam-se aos padrões internacionais, tanto para veículos leves como para pesados.  
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Veículos elétricos 

A sociedade vem se defrontando com as mudanças climáticas que se anuncia como 

o maior problema ambiental do planeta. Além disso, o aumento da poluição nas cidades 

e grandes centros urbanos tem causado indiscutíveis prejuízos ao meio ambiente e a saúde 

da população. Outro fator relevante é o esgotamento das reservas de petróleo, fonte não-

renovável de energia, com conseqüente tendência de aumento de seu preço. 

Nesse cenário, a utilização de fontes renováveis de energia para mobilidade urbana 

e a mudança de paradigma nos sistemas de transporte são importantes fatores para 

assegurar um futuro sustentável. Nesse contexto, a utilização dos veículos elétricos e 

híbridos surge como uma solução viável para a melhoria do transporte, da segurança 

climática e da qualidade de vida da população dos grandes centros urbanos. 

O veículo elétrico é aquele que utiliza, pelo menos, um motor elétrico como forma 

de tração para o transporte de pessoas, objetos e cargas. Compreendem os trólebus que 

recebem energia de uma rede aérea, veículos elétricos a bateria que se abastecem na rede 

elétrica quando estacionados e veículos elétricos híbridos que possuem mais de uma fonte 

de energia para proporcionar tração. Nestes, a energia é gerada a bordo a partir de 

combustíveis convencionais ou de células a combustível que utilizam hidrogênio.  

Embora a venda e utilização de carros elétricos e híbridos ainda seja pequena, 

mesmo em países mais desenvolvidos, existe uma grande oportunidade para a penetração 

desses veículos no mercado de automóveis. 

Em relação as vendas de carros puramente elétricos, estudos da consultoria global 

PriceWaterhouseCoopers apontam que foram vendidos 5.882 unidades este ano em todo 

o mundo e alcançarão somente 415 mil unidades em 2015. Os carros híbridos, no mesmo 

período, crescerão de 907 mil unidades para 3,34 milhões. 

 

POWERTRAIN - DEMANDA GLOBAL 

  2009 2010 2015 

COMBUSTÃO/DIESEL 11.252.438 12.437.535 17.361.083 

COMBUSTÃO/GASOLINA 43.446.105 47.483.880 61.008.261 

HÍBRIDO/DIESEL 3.385 29.706 311.907 

HÍBRIDO/GASOLINA 904.304 1.321.389 3.341.004 

ELÉTRICOS 5.882 39.695 415.257 

TOTAL 55.612.114 61.312.205 82.437.512 
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Em maio de 2014 a Prefeitura de São Paulo aprovou a Lei 15.997/14 que prevê que 

carros elétricos, híbridos e a célula de hidrogênio emplacados na cidade recebam de volta 

50% do IPVA pago, que corresponde a parte que cabe à Prefeitura, já que o imposto é 

estadual. A devolução do IPVA é limitada a R$10.000 mil e vale 5 cinco anos. O carro 

não pode custar mais de R$150.000. Estes carros com propulsão alternativa também 

estarão isentos do rodízio de veículos de São Paulo. A prefeitura tem 30 dias para 

regulamentar a lei e detalhar como ela será cumprida. A legislação de São Paulo procura 

estimular a adoção de políticas semelhantes em outras cidades brasileiras. 

Os carros elétricos têm suas vantagens e desvantagens: 

Vantagens 

 Diminuição da poluição ambiental 

 Diminuição da poluição sonora 

 Poupança nos combustíveis 

Desvantagens 

 Preço 

 Autonomia 

 Espaço 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Prefeitura_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vel_h%C3%ADbrido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ve%C3%ADculo_movido_a_hidrog%C3%AAnio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rod%C3%ADzio_de_ve%C3%ADculos_de_S%C3%A3o_Paulo
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Hidrogênio 

O hidrogênio é o elemento mais abundante do universo; é o que faz as estrelas 

entrarem em combustão e se faz presente em todas as formas de vida. Carros movidos a 

hidrogênio vêm sendo cogitados como o próximo passo na tecnologia a motor e de 

transporte. A vantagem do hidrogênio é que ele é abundante no planeta, levando em conta 

que 70% da superfície do planeta é coberto por água. O hidrogênio carrega bastante 

energia em forma elemental e, ao ser introduzido ao oxigênio e ao calor via faísca elétrica, 

cria calor e água. Não há emissões carbônicas associadas ao uso de células de hidrogênio 

e o único subproduto é a água pura. A desvantagem do hidrogênio como um combustível 

alternativo é a dificuldade de produção. Por exemplo, para extrair gás de hidrogênio da 

água, esta deve estar purificada, depois ter uma corrente elétrica forte passando por ela, e 

ter o gás captado e armazenado num recipiente selado e não condutor, para prevenir 

explosões acidentais. 

 

2.2 FROTA E SUSTENTABILIDADE 

A frota de veículos do Brasil é estimada em cerca de 32 milhões de veículos (2010), 

sendo 28 milhões de automóveis e cerca de 4 milhões de veículos comerciais leves, 

caminhões e ônibus. 

Estimativas atribuem um veículo para cada 6,5 habitantes no país, número ainda 

modesto considerando-se a relação de um veículo por habitante nos Estados Unidos, um 

por 1,8 habitante na Europa e um por 4,0 habitantes na Argentina. As projeções indicam 

que a médio e longo prazos o mercado brasileiro poderá adquirir mais de 6,3 milhões de 

veículos por ano, sendo que a estabilização da frota brasileira, com cerca de 70 milhões 

de unidades, na proporção de um veículo para cada três habitantes, poderá ocorrer após 

2020. As estimativas consideram o crescimento populacional e do mercado automotivo, 

e também o sucateamento de veículos ao fim de seu ciclo de vida. 

Nos últimos anos, vem ocorrendo renovação natural da frota brasileira e redução de 

sua idade média. Hoje, considera-se que a frota brasileira de automóveis e comerciais 

leves tenha idade média de cerca de 8 anos. A renovação da frota e a adoção de programas 

de inspeção veicular em nível nacional, aliadas à futura estabilização da frota, concorrerão 
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para a melhoria da qualidade ambiental, da mobilidade urbana e da segurança de trânsito, 

fatores relevantes de sustentabilidade. 

Conceitualmente, os veículos caminham para inovações e tecnologias que 

favoreçam o meio ambiente, a mobilidade urbana e a segurança do trânsito.  Com o 

processo dinâmico da tecnologia, os veículos, sejam automóveis, caminhões ou ônibus, 

tornam-se mais sustentáveis. Há uma verdadeira revolução tecnológica nos centros 

mundiais de pesquisa e desenvolvimento de veículos, priorizando cada vez mais no DNA 

dos veículos do futuro os conceitos de segurança veicular, qualidade ambiental e 

mobilidade urbana. São projetos que enfatizam carros compactos, motorizações de maior 

eficiência, menor consumo e menores emissões e uso de combustíveis alternativos aos 

derivados de petróleo.  

A eletrônica, a informática e a conectividade das mais variadas formas estão e 

estarão em crescente presença nos veículos, acionando-os e movimentando-os, definindo 

percursos e orientando operações de maior dirigibilidade ao condutor, com economia de 

tempo e de recursos, com adequados padrões de segurança de trânsito e de qualidade 

ambiental. Novos materiais e a nanotecnologia tornam os veículos mais leves e também 

mais recicláveis ao fim do ciclo de vida.  As emissões de poluentes dos veículos serão 

cada vez menores e, em alguns casos, provavelmente eliminadas, ou reduzidas 

drasticamente. Biocombustíveis, veículos híbridos e elétricos já são realidades que 

ganham campo. Outras energias veiculares, como célula de hidrogênio e outras ainda 

inimagináveis, serão testadas em novas formas de mover os veículos nos anos futuros. Os 

veículos tendem a tornar-se cada vez mais produtos globais em sua concepção, o que 

significa que essas novas concepções,  desenvolvidas ou trazidas de fora, também 

acabarão sendo incorporadas, observando-se características, particularidades e vocações 

do país. 

O tema da mobilidade urbana nas metrópoles passa a ser presença constante e 

crescente na vida dos cidadãos, dos governantes e das empresas, por seus efeitos sobre a 

qualidade de vida dos habitantes, sobre o meio ambiente e mesmo sobre a competitividade 

e atratividade das economias metropolitanas. Ou seja, a mobilidade urbana vai além dos 

problemas de congestionamento do dia a dia, é uma questão social, ambiental e 

econômica, tanto para o ir e vir do cidadão quanto para a qualidade de vida e para a própria 

sustentabilidade das economias das metrópoles.   



 
 

22 
 

O papel da indústria automobilística nesse contexto é e deve ser relevante. Cabe a 

ela o desenvolvimento e a produção de veículos tecnologicamente aptos a promover a 

redução do consumo de combustível, menores níveis de emissões e ruídos, motorizações 

com combustíveis alternativos e veículos aptos a rodar dentro dos padrões de segurança 

veicular exigidos. E, no seu campo de atuação, deve ser incessante a busca por tecnologias 

que se traduzam em mobilidade e sustentabilidade ambiental das metrópoles, tanto no que 

se refere aos veículos para o transporte pessoal quanto para o transporte público. Além 

desses focos de atuação, há no Brasil carros compactos – especialidade da indústria 

automobilística local – de menores dimensões e motorizações de 1.0 a 2.0, o que ajuda 

na ocupação de menor espaço nas vias públicas e na qualidade ambiental. A questão da 

mobilidade urbana deve ser vista considerando-se não apenas um ou outro aspecto 

isoladamente, como a quantidade de veículos nas ruas. A mobilidade urbana deve ser 

vista a partir de um conjunto de fatores: quantidade de veículos, transporte individual, 

transporte público, adensamento residencial e populacional,  infraestrutura viária, 

engenharia de trânsito, legislações e educação de trânsito e planejamento urbano das 

grandes cidades. O crescimento das metrópoles pressupõe a adequação e o crescimento 

organizado e paralelo do entorno das concentrações residenciais, da malha e engenharia 

viárias e do transporte público como condição fundamental para a mobilidade. A questão 

da mobilidade nas metrópoles é desafiadora. Ao lado de paliativos pontuais, devem ser 

buscadas soluções estruturais e políticas públicas de longo prazo, pois somente estas serão 

capazes de tornar fluida a vida nas metrópoles no futuro. A equação automóvel, segurança 

de trânsito, meio ambiente e mobilidade urbana será construída com produtos corretos e 

avançados por parte da indústria, com legislações e políticas públicas e educação e 

disciplina dos cidadãos, pedestres, condutores e passageiros. 
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2.3 RECICLAGEM DE VEÍCULOS 

Atualmente, as únicas regiões do mundo que possuem regulamentação para 

aspectos importantes referentes à implementação de processos sistêmicos de reciclagem 

de veículos são a Comunidade Europeia, os Estados Unidos e o Japão. Nessas regiões 

estão as maiores frotas de veículos do mundo e por este motivo, há uma maior necessidade 

de implantação dos processos de reciclagem. Nos Estados Unidos e na Europa, onde 95% 

dos veículos que saem de circulação são reciclados, já no Brasil esse índice é de 1,5%, de 

acordo com o Sindicato do Comércio Atacadista de Sucata Ferrosa e Não Ferrosa. 

Praticamente todas as peças podem ser reaproveitadas. A carcaça, que representa 68% do 

automóvel, vira material para um veículo novo. O parabrisa se transforma em garrafas e 

os pneus servem de matéria-prima para pavimentar ruas.  

Estima-se que no Brasil existam cerca de 10 milhões de veículos aptos para a 

reciclagem. Isso significa cerca de 5 milhões de toneladas de sucata ferrosa, o material 

mais abundante num carro. Ela se transforma em aço, que é infinitamente reciclável. Por 

aqui, não há regulamentação, mas o reaproveitamento chegou a algumas fábricas. 

modelos brasileiros já têm, em média, 85% de materiais que podem ser reciclados. O 

EcoSport tem 85% de seus componentes recicláveis, segundo a Ford. O revestimento do 

teto e dos porta-objetos, por exemplo, é de fibras naturais de juta.  
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Por lei, na Europa, as montadoras têm até 2015 para reutilizar 95% do carro. Os 

japoneses contam com o mesmo prazo para reaproveitar 70%. Várias fábricas se 

movimentam para se adequar às exigências. Na Nissan japonesa, 70% do material das 

linhas de montagem veio da reciclagem. É o caso das rodas de alumínio, usadas em itens 

da suspensão. A marca também investe na melhoria da desmontagem dos modelos para 

facilitar o reaproveitamento. "Antigamente predominava o projetar para montar, agora 

prevalece o projetar para desmontar", diz Francisco Satkunas, engenheiro da Sociedade 

de Engenheiros da Mobilidade (SAE). Os modelos da Volvo, de acordo com a marca, são 

95% reaproveitáveis, como o plástico dos protetores de bateria, que viram aros de roda. 

Já substâncias nocivas, como chumbo, cádmio e mercúrio, desapareceram.  

Além de ecologicamente correto, o reaproveitamento pode ser economicamente 

vantajoso. O preço do plástico reciclado, por exemplo, é 40% mais baixo que o da resina 

virgem. E a indústria de reciclagem automotiva americana fatura 25 bilhões de dólares 

por ano. Apesar disso, por aqui existem só leis estaduais, como a portaria publicada pelo 

Detran do Rio Grande do Sul e o projeto "Pátio Legal" do governo de São Paulo. 

 

Etapas do processo de Reciclagem 

Para possibilitar a reciclagem de um veículo, em geral são necessárias cinco etapas bem  

definidas (IREC, 2010):  

1- Recepção dos veículos a serem reciclados (ELV´s) 

2- Desmontagem dos ELV’s 

3- Classificação dos componentes desmontados dos ELV’s 

4- Fragmentação dos ELV’s 

5- Reciclagem dos materiais fragmentados de ELV’s 

Essas cinco etapas são intercaladas por etapas de transporte e armazenamento 

intermediário de materiais e componentes para verificação da origem e definição da 

destinação dos materiais em processamento. Em geral, as etapas de recepção, 
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desmontagem e classificação de componentes desmontados de ELV’s podem ser 

realizadas no mesmo local. Os processos de fragmentação exigem equipamentos de 

grande porte e amplas áreas de depósito e separação de materiais, razão pela qual estas 

atividades são, em geral, realizadas por empresas especializadas e afastadas dos locais de 

desmontagem. A quinta e última etapa consiste na reciclagem de materiais fragmentados. 

O processo de reciclagem é iniciado quando o proprietário leva o seu veículo a uma 

oficina ou concessionária para a realização de algum reparo ou mesmo para trocar por 

outro veículo novo ou seminovo. Em geral, dependendo da condição do veículo, o reparo 

não é mais economicamente viável e a oficina ou concessionária deve então encaminhar 

esse veículo para os locais de recepção de ELV´s para sua posterior reciclagem. Os 

veículos que se encontram no estado de ELV não têm condição técnica de circular pelas 

vias de trânsito normais (estradas e ruas de cidades) e, portanto, é necessário considerar 

um meio de transporte destes veículos até os locais de recepção. O custo do transporte 

deve ser considerado no próprio processo de reciclagem e, em geral, pode ser 

significativo, já que cada veículo a ser transportado pesa entre 900 kg e 1500 kg, 

dependendo do seu tamanho. Quanto maior a distância entre as oficinas de manutenção 

ou as concessionárias e os locais de recepção de ELV´s, maior será o impacto econômico 

do transporte no processo de reciclagem dos veículos. Além dos proprietários, existem 

outras fontes de veículos em condição de ELV, como por exemplo, órgãos oficiais tais 

como departamentos de trânsito, área de recepção de ELV´s delegacias de polícia, 

empresas de transporte, etc. que também precisam direcionar os veículos em condições 

de fim de vida para os processos de reciclagem. Essas fontes podem ser muito importantes 

como, por exemplo, o caso dos departamentos de trânsito de várias localidades no Brasil, 

que estão saturados de veículos em condição de serem reciclados. Isto acontece porque 

os veículos apreendidos por estarem sujeitos a multas e infrações de trânsito terminam 

sendo armazenados em pátios e, muitas vezes, os seus proprietários não regularizam a 

situação dos veículos, que ficam longos períodos de tempo se deteriorando e terminando 

em condição de ELV’s. No local de recepção de ELV´s é necessário prever uma área de 

armazenamento para os veículos que chegam, já que não é possível processar de forma 

imediata todos estes veículos, pois antes de iniciar a etapa de processamento, são 

necessárias algumas rotinas, que exigem tempo e incluem a inspeção para avaliação da 

condição técnica do veículo e obtenção de baixa do seu registro como veículo em 

circulação. É importante que essas áreas de recepção de veículos não se transformem em 
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áreas de armazenamento de ELV´s1, já que com o tempo estes veículos podem apresentar 

vazamentos de fluidos perigosos (líquidos e gases) e também acumular resíduos de 

chuvas e outras sujeiras provenientes do meio ambiente. 

  

                                                           
1 ELV (end of life vehicle). 
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CAPÍTULO 3 – RESPONSABILIDADE SOCIAL 

3. 1 RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Ao contrário de muitas das definições classicamente aceitas, relacionadas à 

moderna gestão empresarial, e referenciadas quase que com unanimidade pelos 

estudiosos dessa temática, os conceitos de responsabilidade social e cidadania 

corporativa, conforme se poderá notar ao longo da discussão, encontram-se ainda em fase 

de refinamento, não apresentando uma sentença única e estanque, percebe-se que a 

responsabilidade social como fenômeno em transição constante, que vai se modificando 

e incorporando novas e melhores percepções e experiências. Como movimento de caráter 

eminentemente voluntário, a responsabilidade social ganhou adeptos não só do setor 

empresarial, bem como da academia e de organizações não governamentais – ONGs 

(muitas das quais originárias do setor privado), que investigam com profundidade a 

questão e cobram das empresas uma postura ética e transparente no desenvolvimento de 

suas atividades.  

No Brasil, o chamado terceiro setor, composto pelas organizações não 

governamentais, sem fins lucrativos e que atuam em função de um bem coletivo, 

apresentam-se como " agente censor" das atividades empresariais desde 1961. Desde 

então, e principalmente nos anos 90, muitas organizações sociais influentes têm 

desenvolvido seus conceitos e procurado difundir suas práticas relacionadas ao 

comportamento ético, responsabilidade empresarial e cidadania corporativa. Dentre as 

organizações criadas no Brasil, entre as décadas de 80 e 90, originárias do processo de 

redemocratização e com o objetivo (lato sensu) de sensibilizar e mobilizar o empresariado 

do país para a questão social, pode-se destacar, por ordem cronológica: o IBASE – 

Instituto Brasileiro de Análises Econômicas e Sociais, em 1981; a FIDES –Fundação 

Instituto de Desenvolvimento Empresarial e Social, fundada em 1986; o PNBE –

Pensamento Nacional das Bases Empresariais, movimento de empreendedores formado 

em 1987; a CIVES – Associação Brasileira de Empresários pela Cidadania, fundada em 

1994; o GIFE – Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, criado em 1995; além do 

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, criado em 1998 . 

 Orientados a contribuir para a reflexão crítica e ação transformadora das empresas, 

alguns desses movimentos articulados da sociedade civil, além da academia, começam 
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estruturar suas visões e disseminar práticas relacionadas à responsabilidade social e sua 

gestão nas empresas, conforme se poderá perceber. Para o Instituto Ethos (2005), “a 

responsabilidade social empresarial é a forma de gestão que se define pela relação ética e 

transparente da empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo 

estabelecimento de metas empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável 

da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para gerações futuras, 

respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades sociais”. Os 

Balanços ou Relatórios de Atividades Sociais dizem respeito aos demonstrativos sociais 

publicados anualmente por empresas, reunindo um conjunto de informações sobre os 

projetos, benefícios e ações sociais dirigidas aos empregados, investidores, analistas de 

mercado, acionistas e à comunidade. São considerados também instrumentos estratégicos 

para avaliar e multiplicar o exercício da responsabilidade social corporativa, no sentido 

da construção de maiores vínculos entre a empresa, a sociedade e o meio ambiente.  

No dia 26 de dezembro de 2004, com a tragédia ocasionada pelas Tsunami que 

fizeram estragos avassaladores em 11 países do sudeste asiático, reafirmou-se mais uma 

vez o espírito de mobilização, solidariedade, humanidade e cooperação de empresas, 

organismos internacionais e pessoas dispostas a contribuir para atenuação dos 

sentimentos de perda e dor. O fato é que o comportamento responsável por parte das 

organizações, acima da dimensão caritativa possui um valor estratégico significativo e 

que não pode e não deve ser desprezado ou ignorado pelas empresas.  

Para além das questões de ganho de imagem e elevação da credibilidade, a 

responsabilidade social das empresas deve ser entendida, principalmente, como um fator 

de minimização dos riscos do negócio e diferenciação estratégica competitiva verifica-se 

uma mudança drástica no valor atribuído aos ativos. Se anteriormente os ativos 

imobilizados eram priorizados pelos acionistas na do investimento, atualmente é clara a 

ênfase nos intangíveis, em detrimentos aos aspectos físicos. Para o Financial Times, 

reputação, marca, diálogo construtivo com stakeholders, parcerias e capacidade de inovar, 

representam de 75% a 90% da valorização do capital.  

Ainda há dois pontos fundamentais relacionados às demandas sociais e à conduta 

ética das organizações: o primeiro potencializa o valor das marcas, mas também os riscos 

à reputação das empresas. O outro ponto diz respeito à elevação e complexidade das 

demandas corporativas, como por exemplo: códigos de conduta; novas diretrizes para a 
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comunicação; auditoria por terceiros; maior interação entre as partes interessadas; 

integração entre comunicação sobre desenvolvimento sustentável e sistemas de gestão. 

Há muito mais do que produção, vendas internas e exportações de veículos e 

máquinas agrícolas para contar nestes cinquenta anos de indústria automobilística 

brasileira. Quem tem responsabilidade procura fazer sua parte. Não é diferente na 

indústria automobilística.  São muitas as empresas do setor que investem em ações 

sociais. Afinal, são 50 anos de e balanço sociais, produção ecologicamente correta, 

desenvolvimento sustentado e outras similares tenham ganhado relevância apenas nos 

anos recentes, há muito tempo as montadoras se preocupam com o assunto. O exemplo 

mais distante de que se tem notícia vem da Ford, que aproveitava as madeiras das 

embalagens das peças para fabricar os assoalhos dos veículos. Àquela época, Henry Ford, 

o criador da linha de montagem, provavelmente não foi reconhecido por sua preocupação 

com o meio ambiente, muito menos pela iniciativa de reciclar materiais. 

 

3.2 RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 

Responsabilidade Social Empresarial são ações das empresas que beneficiam a 

sociedade. São causas sociais relevantes para as comunidades, contribuindo com a 

política social. É uma forma de gestão que pretende diminuir os impactos negativos no 

meio ambiente e comunidades, preservando recursos ambientais e culturais, respeitando 

a diversidade e reduzindo a desigualdade social. São as corporações se conscientizando 

do seu papel no desenvolvimento na comunidade que está inserida, criando programas 

que levam em consideração a natureza, economia, educação, saúde, atividades locais, 

transportes. 

As áreas que recebem essas ações vão desde o meio ambiente – onde empresas 

reflorestam árvores no lugar das que foram derrubadas, por exemplo - passando por áreas 

de saúde, projetos culturais, conservação do patrimônio público, proteção aos animais e 

filantropia. O auxílio pode chegar por meio de programas de recuperação da área de onde 

está instalada a empresa, programas sociais de desenvolvimento sustentável, projetos 

educacionais da preservação da natureza, trabalhos voluntários por parte dos 

funcionários, criação de emprego e renda na comunidade, obras que beneficiam a área 
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que está presente a empresa, ceder espaço para atividades, doações em dinheiro, roupas 

ou alimentos, e patrocínios de projetos culturais. 

Uma empresa que trabalha o conceito de que o bom relacionamento com a 

comunidade é tão importante quanto apresentar ao mercado produtos de qualidade, faz 

seu produto se tornar altamente valorizado perante uma grande parcela dos consumidores. 

Aumenta a satisfação dos clientes e até torna-os mais fiel a marca, ganhando vantagens 

competitivas perante seus concorrentes. A sociedade costuma valorizar empresas que 

praticam a filantropia ou que protege o meio ambiente, tanto que muitas pessoas pagariam 

mais por produtos que são politicamente corretos.  

Uma ação social pode e vai além do altruísmo. Por trás de uma ideia generosa, pode 

estar incentivos oferecidos pelo governo, como diminuição dos encargos fiscais, 

imunidades ou isenções tributárias, como abatimento no imposto de renda. E mais, uma 

empresa que pratica um programa social de sustentabilidade, não só garante a não 

escassez de seus próprios recursos, como também evita prováveis processos ambientais. 

A iniciativa privada tem um papel no desenvolvimento da sociedade onde se estabelece. 

Ambas necessitam uma da outra. 

É uma via de mão dupla, onde todos se beneficiam: a comunidade que ganha em 

ajuda, e as corporações, que praticando a responsabilidade social  está agregando valor 

ao produto que oferece. E essas empresas que não acompanham as ações e nem divulgam 

os resultados, deixam de aproveitar a oportunidade de melhorar sua imagem perante seu 

público. Ser responsável socialmente é uma tendência empresarial contínua e definitiva.  

O quadro social brasileiro apresenta muitos problemas que o governo sozinho não 

consegue solucionar, como a fome, a falta de estrutura para educação e saúde, o 

desemprego, entre outros. A busca de soluções para os problemas sociais exige um 

compromisso firme, não só governamental, mas também individual, institucional e 

coletivo, para gerar transformações que efetivamente tragam resultados positivos para 

toda sociedade. Essa preocupação em ajudar a comunidade, exercitando a cidadania, 

começou a chamar atenção das empresas do mundo todo, trazendo a tona o conceito de 

Responsabilidade Social Empresarial. 

Cada vez mais, ganha campo a discussão sobre o papel das empresas como agente 

sociais no processo de desenvolvimento. As empresas já se dão conta de sua 
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responsabilidade frente a valorização do gênero humano, ao meio ambiente, dentre outras 

questões. A empresa tendo essa visão, passa a agregar importante valor a sua marca: o de 

emrpesa cidade, que se volta para princípios éticos e morais. Tais valores, hoje, estão 

entres os principais fatores para o sucesso mercadológico. Isto porque vivemos numa 

sociedade capitalista, que incentiva a concorrência entre as empresas, e estas, para 

conseguirem sobreviver no mercado, já sentem que não basta apenas investir em novas 

tecnologias, para produzir mais e reduzir custos. Hoje em dia, é necessário mais do que 

isso para se destacar e a Responsabilidade Social Empresarial se mostra como uma 

ferramenta para as empresas se diferenciarem entre si, alem de contribuir para o 

desenvolvimento das comunidades carentes e da sociedade. 

Temos como exemplo a Fundação Volkswagen, que  foi criada no Brasil em 1979 

pela matriz alemã, seguindo os princípios que norteavam a empresa de incentivo às 

práticas sociais voltadas a seus empregados e à comunidade em geral. Ao longo dos mais 

de 30 anos de existência, a Fundação Volkswagen é responsável pelo investimento social 

da Volkswagen do Brasil, por meio de projetos com foco em educação e desenvolvimento 

social. Tem como objetivo promover a qualidade de vida das pessoas nas comunidades 

de baixa renda e a qualidade da educação pública. A estratégia de atuação da Fundação 

Volkswagen baseia-se no desenvolvimento de um trabalho articulado em rede, por meio 

de parcerias entre os setores públicos, privados e a sociedade civil organizada 

(organizações não-governamentais – ONGs), para, conjuntamente, implementar projetos 

que influenciem políticas públicas e que sejam sustentáveis a longo prazo. 
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CONCLUSÃO 

Podemos concluir que a indústria automobilística tem grande influencia em todo 

mundo, tanto em questões econômicas, sociais e ambientais. Uma industria que esta em 

constante desenvolvimento para melhoria da qualidade de vida das pessoas, gerando 

recursos para o futuro. 



 
 

PONTÍFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE 

SÃO PAULO 

Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e 

Atuariais. 

 

 

 

 

 

Obesidade Infantil no Brasil e na América Latina 

 

 

 

                                                   Aluna: Maíra de Souza Romito 

Prof. Arnoldo José de Hoyos Guevara 

 

 

 

 

 

 

2º Semestre 2014 



 
 

SUMÁRIO 
 
INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 3 
 
CAPÍTULO I: A OBESIDADE INFANTIL ................................................................ 4 

1.1 O QUE É E SUAS CAUSAS ............................................................................... 4 
1.1.1 MÁ ALIMENTAÇÃO ................................................................................. 4 
1.1.2 SEDENTARISMO ....................................................................................... 6 
1.1.3 RELAÇÕES FAMILIARES ....................................................................... 7 
1.1.4 PROBLEMAS HORMONAIS .................................................................... 7 
1.1.5 PROBLEMAS GENÉTICOS ...................................................................... 7 

1.2 CONSEQUÊNCIAS ............................................................................................. 7 
1.2.1 DIABETES ................................................................................................... 8 
1.2.2 HIPERTENSÃO ........................................................................................... 8 
1.2.3 APNEIA DO SONO ..................................................................................... 9 
1.2.4 COMPLICAÇÕES ORTOPÉDICAS ........................................................ 9 

1.3 TRATAMENTO E PREVENÇÃO .................................................................. 10 
1.3.1 CIRURGIA INFANTIL ............................................................................ 10 
1.3.2 ATIVIDADE FÍSICA ................................................................................ 12 
1.3.3 REABILITAÇÃO ...................................................................................... 13 

 
CAPÍTULO II: INFLUÊNCIAS ................................................................................. 14 

2.1 RELAÇÕES FAMILIARES ............................................................................. 14 
2.2 MÍDIA ................................................................................................................. 15 

2.2.1 PROPAGANDAS E PERFIS .................................................................... 16 
2.2.2 AS CORES .................................................................................................. 17 
2.2.3 ATRATIVOS INFANTIS .......................................................................... 20 

2.3 MÉTODOS PARA EVITAR ESSAS INFLUÊNCIAS................................... 21 
 
CAPÍTULO III – A OBESIDADE NA AMÉRICA LATINA .................................. 25 

3.1 ÍNDICE DA DOENÇA NO BRASIL E NOS DIVERSOS PAÍSES DA 
AMÉRICA LATINA ............................................................................................... 25 
3.2 A MAIOR PARTE: GENÉTICA OU DESCUIDO? QUAIS SÃO AS 
TENDÊNCIAS? ....................................................................................................... 32 
 

CONCLUSÃO ............................................................................................................... 46 
 

REFERÊNCIAS ........................................................................................................... 47 
 
 



 
 

3 
 

INTRODUÇÃO 

A obesidade infantil é um tema muito discutido atualmente. Crianças estão cada vez 

mais consumindo alimentos não saudáveis, porém, não é só isso influencia. 

Fatores como: genética, má alimentação, falta de atividade física, influência da 

mídia, podem acarretar problemas sérios a saúde, como: hipertensão arterial, diabetes tipo 

dois, apnéia do sono e problemas físicos. 

Na maioria dos casos, a relação entre pais e filhos afeta na alimentação das crianças, 

fazendo com que as mesmas passem a se alimentar de uma forma incorreta, levando à 

obesidade. 

Algumas questões que serão levadas no texto: há cirurgia para os casos de obesidade 

nessa idade? Qual o tipo de cirurgia a ser feita? A criança corre riscos? Qual o limite de 

idade? Em relação ao gasto calórico, qual seria uma alimentação ideal para as crianças 

ficarem saudáveis? Como diminuir os casos de obesidade? Exercícios físicos ajudam no 

emagrecimento? Qual o papel da mídia sob as crianças? Como prevenir a obesidade? 
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CAPÍTULO I: A OBESIDADE INFANTIL 

1.1 O QUE É E SUAS CAUSAS 

A Obesidade Infantil é uma doença caracterizada pelo aumento de gordura corporal. 

A criança é considerada obesa quando possui 20% a mais do peso ideal para sua idade. 

Causada principalmente pela ingestão inadequada de alimentos e falta da prática de 

exercícios físicos, a obesidade é também desencadeada por fatores ambientais, além de 

biológicos, hereditários e psicológicos. Podemos citar como fatores que causam a 

obesidade: má alimentação, sedentarismo, relações familiares, problemas hormonais e 

problemas genéticos. 

 

1.1.1 Má Alimentação 

A má alimentação é um dos fatores que mais propiciam o aumento de peso. Gorduras 

trans e refinados são os mais perigosos; refinados são todas as farinhas e açúcares simples 

que viram glicose no corpo. As gorduras trans são encontradas nos alimentos 

industrializados e podem aumentar os níveis de colesterol ruim.  

Além de refinados e gorduras trans, salgadinhos, doces, pizzas, refrigerantes e fast 

food’s influenciam também na obesidade, além de serem alimentos gostosos, toda criança 

gosta, mas, não sabem o mal que fazem, e assim, exagerando no consumo acabam 

adquirindo essa doença. 

Refeições prontas e congeladas como, por exemplo, lasanha e pizza, são ricos em 

gordura saturada e fazem subir os níveis do colesterol ruim (LDL) além de aumentarem 

o risco para doenças cardiovasculares e da pressão arterial, isso devido a quantidade 

exagerada de sódio encontrados nesses alimentos. 

Os embutidos (salsicha, linguiça, mortadela, presunto, salame) também entram na 

lista de alimentos que contêm excesso de sódio, além das doenças já citadas, os alimentos 

com muitos conservantes podem causar alergias e problemas estomacais, além de 

algumas substâncias potencialmente cancerígenas. 

Os caldos e temperos industrializados e os salgadinhos de milho também possuem 

altos teores de sódio. O sódio consumido além do limite recomendado é um sério inimigo 
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do ser humano, por ser um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento da 

hipertensão. 

As frituras também devem ser evitadas, devido às alterações químicas que ocorrem 

no óleo, principalmente quando utilizado várias vezes para fritar os alimentos, onde 

podem causar sério risco a saúde. 

O açúcar é um alimento sem valor nutricional e quando consumido em excesso ele 

fica armazenado em nosso corpo em forma de triglicérides o que é uma bomba relógio 

para o nosso organismo. Por ser calórico, ele pode elevar ao diabetes, hipertensão, além 

é claro da obesidade. Ele é encontrado em diversos alimentos, principalmente nos 

refrigerantes e biscoitos recheados. 

 

Figura 1: Pirâmide alimentar 

 

Fonte: http://www.google.com.br/imgres?q=piramide+da+alimeta%C3%A7%C 

 

Conforme a pirâmide mostra, alimentos que contém óleos, açúcares e gorduras, 

devem ser consumidos com moderação, ou seja, em menor quantidade. Porém, esse 

conceito não é seguido nos dias de hoje, as crianças estão consumindo uma porção maior 

que a normal. 

 

http://www.google.com.br/imgres?q=piramide+da+alimeta%C3%A7%25C
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 1.1.2 Sedentarismo 

O sedentarismo é uma das maiores causas da obesidade infantil. É o ato de não 

praticar atividades físicas, mantendo o corpo parado sem nenhuma prática de exercícios, 

o que causa várias doenças. 

A obesidade atinge pessoas de todas as idades, porém, o número de crianças obesas 

está aumentando cada vez mais, devido ao fato da tecnologia estar em alta. Antigamente 

a diversão era correr, subir em árvores, ou seja, atividades que exigiam mais movimentos; 

hoje em dia as crianças estão acostumadas a usufruir equipamentos tecnológicos, tais 

como: vídeo game, computadores, celulares, entre outros; assim mantendo-se na mesma 

posição por muitas horas, o que faz com que a gordura do corpo não seja transformada 

em energia e sim armazenada. 

Figura 2: Menino assistindo televisão e comendo sem limites 

 

Fonte: http://www.google.com.br/imgres?q=sedentarismo&um=1&hl=pt-BR&sa 

Figura 3: A questão do sedentarismo nas crianças 

 

Fonte: http://www.google.com.br/imgres?q=sedentarismo&um=1&hl=pt-BR&sa 
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1.1.3 Relações Familiares 

Muitos pais não dão atenção para a qualidade da alimentação de seus filhos. Assim, 

as crianças são influenciadas a comerem de forma incorreta, pois não possuem o controle 

de si próprias, e sim os pais, logo acabam seguindo esse tipo de alimentação baseada na 

da família. Se o pai não possui uma alimentação saudável, o filho sofre influência e acaba 

seguindo seus maus hábitos. 

 

1.1.4 Problemas Hormonais 

A obesidade pode ter relação com variações hormonais, tais como: excesso de 

insulina e deficiência do hormônio de crescimento. 

• Insulina: é produzida no pâncreas. Sua função é diminuir a taxa de açúcar no 

sangue; diabéticos do tipo 2 (independentes da insulina) possuem o excesso de insulina, 

o que faz com que surjam algumas alterações, como o aumento de gordura, o que leva à 

produção elevada de colesterol nocivo. 

• Deficiência do hormônio de crescimento: o hormônio de crescimento é produzido 

pela hipófise, é uma glândula pequena localizada na parte inferior do cérebro. Esse 

hormônio é essencial para o desenvolvimento, e sua deficiência acarreta o nanismo, ou 

seja, estatura muito baixa em algumas pessoas ou o gigantismo, que é o crescimento 

excessivo. 

 

1.1.5 Problemas Genéticos 

Pesquisas do site FIOCRUZ revelam que se um dos pais da criança é obeso 

geneticamente, ela tem 50% de chance de se tornar gorda, e se os dois pais, através de 

herança genética, são obesos, as chances aumentam para 100%. 

 

1.2 CONSEQUÊNCIAS 

A obesidade infantil leva a sérios problemas devido ao aumento de peso, dentre eles: 

diabetes (tipo dois), hipertensão, apneia do sono e complicações ortopédicas. 
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1.2.1 Diabetes 

Quando o pâncreas para de produzir a insulina, ocorre um aumento de glicose no 

sangue, fazendo com que a criança se torne diabética. 

A diabetes aumentou consideravelmente entre as crianças em um período curto. 

A doença está relacionada à obesidade e ao sedentarismo.  

Pode ser tratado com medicamentos orais ou injetáveis, contudo, com o passar do 

tempo, pode ocorrer o agravamento da doença. O diabetes tipo 2 ocorre em cerca de 90% 

dos pacientes com diabetes. 

 

1.2.2 Hipertensão 

Problema médico mais comum em toda a população mundial. É uma doença 

silenciosa que ataca os vasos sanguíneos, coração, cérebro, olhos e pode causar a 

paralisação dos rins. 

A pessoa ingere muitos alimentos que possuem sal e gorduras em geral, assim eles 

vão para o sangue ocasionando a pressão alta. 

Cerca de 20% da população brasileira é portadora de hipertensão, sendo que 50% da 

população com obesidade tem a doença. A hipertensão pode acontecer quando nossas 

artérias sofrem algum tipo de resistência, perdendo a capacidade de contrair e dilatar, ou 

então quando o volume se torna muito alto, exigindo uma velocidade maior para circular. 

Hoje, a hipertensão é a principal causa de morte no mundo, pois pode favorecer uma série 

de outras doenças. 

A doença é herdada dos pais em 90% dos casos. Em uma minoria, ela pode ser 

causada por uma doença relacionada, como distúrbios da tireoide ou em glândulas 

endocrinológicas, como a suprarrenal. Entretanto, há vários outros fatores que 

influenciam os níveis de pressão arterial, entre eles: fumo, consumo de bebidas alcoólicas, 

obesidade, estresse, grande consumo de sal, níveis altos de colesterol, falta de atividade 

física, diabetes e sono inadequado. 
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1.2.3 Apneia do Sono 

De 1% a 3% dos casos de apneia do sono, estão relacionados às crianças. Os sintomas 

mais comuns são: roncos, episódios visíveis da interrupção da respiração e muito sono 

durante o dia.  

A hipertensão arterial é encontrada em 70% a 90% dos que sofrem apneia do sono, 

ao contrário, 30% a 35% dos pacientes que apresentam hipertensão são portadores dessa 

doença. 

O objetivo é manter as vias respiratórias abertas para que a respiração não seja 

interrompida durante o sono. 

As seguintes mudanças no estilo de vida podem aliviar os sintomas da apneia do sono 

em algumas pessoas, como por exemplo: evitar a ingestão de álcool e sedativos antes de 

dormir, evitar dormir de barriga para cima e perder peso. 

As crianças com amídalas e adenoides muito grandes podem desenvolver a apneia 

do sono ou outros problemas relacionados. Elas devem ser examinadas por um médico 

para determinar se outros exames são necessários. 

 

1.2.4 Complicações Ortopédicas 

Entre crianças e jovens que estão em fase de crescimento, os ossos e as cartilagens 

não são fortes o suficiente para suportar o excesso de peso. Assim, resultando em diversas 

complicações ortopédicas entre crianças e os obesos. Nas crianças com menos idade, o 

excesso de peso pode conduzir ao encurvamento e ao crescimento excessivo dos ossos 

das pernas, peso a mais a sobrecarregar as articulações podendo causar e limitar a 

amplitude de movimentos. 

As crianças e adolescentes obesos são mais predispostos a apresentar essas 

complicações ortopédicas. Os principais problemas causados nos indivíduos são as 

alterações posturais, como hiperlordose lombar e joelhos valgos, e dores 

musculoesqueléticas, principalmente na coluna lombar e membros inferiores. Os fatores 

que causam esses problemas são o aumento da sobrecarga articular associado à 

fragilidade óssea em fase de crescimento e à diminuição da estabilidade postural, o que 

conduz ao aumento das necessidades mecânicas regionais.  
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A identificação precoce dessas disfunções é fundamental para que essas crianças 

recebam tratamento multidisciplinar adequado. 

 

1.3 TRATAMENTO E PREVENÇÃO 

O tratamento consiste na mudança de hábitos alimentares e de atividades físicas. Não 

é fácil fazer com que a criança mude seus hábitos para atingir o peso ideal, porém, é 

necessário para o bem da sua saúde. Quanto maior a criança, mais difícil é de perder peso, 

porque elas já estão acostumadas com seus maus hábitos. Os tratamentos recomendados 

são a cirurgia e exercícios físicos. Outra forma também utilizada é a reabilitação, feita 

através de fisioterapia e outros métodos. 

O primeiro passo para ajudar a criança a chegar em um peso saudável é consultar um 

médico. Ele irá ajudá-lo a estabelecer metas saudáveis para perda de peso e ajudar como 

acompanhamento e suporte. 

Tentar fazer com que a família toda adote o plano de perda de peso, mesmo se a perda 

de peso não for a meta de todos, é um importante fator para que o objetivo seja alcançado. 

A prevenção é o método que a criança utiliza para não ganhar peso, e para isso a 

criança deve praticar atividades físicas, que também é uma forma de tratamento. 

 

1.3.1 Cirurgia Infantil 

As cirurgias para perda de peso nas crianças aumentaram drasticamente nos últimos 

anos e jovens com cerca de 11 anos já passaram por ela. Acredito que se chegou a este 

ponto, é porque já experimentou, em vão, todas as dietas e todo o tipo de tratamento da 

obesidade infantil que pode existir.  

O tratamento da obesidade não é uma pílula milagrosa. Para que funcione 

corretamente, é necessário que a criança cumpra uma dieta rígida para o resto da vida e 

poderá ter de tomar alguns suplementos para prevenir a desnutrição e ossos fracos. Se não 

seguirem as recomendações, as consequências poderão resumir-se a algum aumento de 

peso ou à recuperação do peso anterior. É importante deixar bem claro que o tratamento 

da obesidade infantil com recurso à cirurgia não é milagroso. 
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Desde que não haja complicações, a criança irá perder peso. A sua saúde melhorará, 

a pressão arterial será inferior e o risco de doenças cardíacas, de apneia do sono, de 

diabetes de tipo 2 e até de determinados cancros, irá diminuir. 

O aconselhamento é muito decisivo, pois estas crianças estão nas primeiras fases das 

suas vidas e já passaram por uma experiência traumática. A sua imaturidade pode surgir 

na assistência pós-operatória quando começam a sentir-se mais confortáveis. Necessitam 

que os relembremos constantemente do que é preciso para o sucesso. 

A idade mínima para a cirurgia, pela lei, é de 18 anos, mas em casos mais graves 

como diabetes e hipertensão, permitem que a cirurgia seja feita em pessoas mais novas. 

Em crianças, a cirurgia é intermediária, que só mexem no estômago, com uma espécie de 

banda. Quando forem mais velhas, faz-se a operação normal. 

 

Figura 4: Como é feita a redução de estômago 

 

Fonte: http://www.google.com.br/imgres?q=cirurgia+do+estomago+infantil&start 
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Figura 5: Criança depois e antes da cirurgia 

 

Fonte: http://www.google.com.br/imgres?q=cirurgia+do+estomago+infantil+antes 

 

1.3.2 Atividade Física 

O aumento da atividade física é muito importante para a redução de peso. O 

tratamento deve ser a prática do exercício físico que inclui atividades aeróbicas (longa 

duração e baixa intensidade) por no mínimo 30 minutos, quatro vezes por semana, 

reservando um tempo para aquecimento e alongamento. Devem ser aplicadas 

paralelamente à dieta. Inicialmente se buscará uma atividade mais atrativa e que esteja de 

acordo aos interesses e as possibilidades da criança. O tratamento deve ser acompanhado 

por pediatras, nutricionistas e professores de educação física, para garantir um 

crescimento adequado e uma boa nutrição. 

O objetivo é eliminar peso, por isso, os exercícios físicos associados à alimentação 

adequada devem tornar-se permanentes neste programa de redução de peso e estilo de 

vida saudável. Podemos citar alguns benefícios: redução do apetite e diminuição do peso; 

queima de calorias; prevenção de doenças como a diabetes, hipertensão e colesterol; 

redução do estresse e da depressão; melhora da aparência e da autoestima; melhora das 

funções cardíacas e pulmonares; manutenção da tonificação dos músculos; entre outros. 

 

 

http://www.google.com.br/imgres?q=cirurgia+do+estomago+infantil+antes
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Figura 6: Crianças fazendo exercícios físicos 

 

Fonte: http://www.google.com.br/imgres?q=exercicio+para+crian%C3%A7as+ob 

 

1.3.3 Reabilitação 

A fisioterapia tem como função direta a reabilitação, cuidando das articulações 

sobrecarregadas pelo excesso de peso que recupera suas funções, fazendo com que a 

criança volte as suas atividades normais. 

Figura 8: Crianças em processo de reabilitação 

 

Fonte: http://www.google.com.br/imgres?q=obesidade+infantil+fisioterapia&um=1 
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CAPÍTULO II: INFLUÊNCIAS 

2.1 RELAÇÕES FAMILIARES 

Os pais são grandes influências para os filhos, principalmente na alimentação.  

Quando a família passa por momentos de dificuldades, a criança começa a ter menos 

atenção dos pais, e isso pode induzir no fator obesidade. A criança superprotegida pode 

ser também um dos motivos para ficar obesa, porque ao verem os filhos em momentos de 

frustração, os pais oferecem comida, pois para eles, criança contente é criança “cheinha”. 

Um estudo realizado junto de 226 famílias pela Plymouth’s Medical School refere 

esta influência da obesidade das mães nas filhas e dos pais nos filhos, atribuindo questões 

comportamentais. 

O estudo revelou que as mães obesas tinham dez vezes mais probabilidades de vir a 

ter filhas gordas. Mais de 40% das jovens de 18 anos que são filhas de mães obesas, 

também tinham peso a mais, comparando com apenas 4% de jovens gordas, filhas de 

mães com peso normal. Nos pais, a influência era seis vezes maior. 

Para os pesquisadores, a obesidade não tem relação nenhuma com fatores genéticos, 

e sim com o fato das meninas e meninos copiarem o exemplo dos pais. 

É fundamental que os pais prestem atenção no comportamento dos filhos e ensine-os 

a resolver as coisas com conversa, e não comendo mais. 

A obesidade depende também da forma de vida que é adotada pela família, porque 

pais que ficam o tempo todo em frente à televisão, têm grandes influências sobre os filhos 

e assim fazem com que os mesmos se comportem como tal. Mas se os pais saem com os 

seus filhos e os ensinam a praticar esportes, com certeza a criança terá uma vida saudável 

e ativa. 

Caso os pais já tenham um(a) filho(a) obeso(a), eles precisam fazer parte do 

tratamento, pois é fundamental sua participação. E para ajudar mais, terão que mudar seus 

hábitos alimentares e seus comportamentos. 

Há muitos motivos para se preocupar com a obesidade, pois ela acarreta muitos 

problemas. Uma vez que os laços familiares estão em crise, a alimentação dos filhos é 
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afetada. Segundo Doutor Abramson: os pais devem encorajar uma imagem corporal 

saudável partindo de seus próprios sentimentos sobre os seus filhos, ou seja, prestando 

atenção a como suas atitudes afetam o comportamento deles.  

Uma das medidas que podem ajudar a prevenção da obesidade, por parte dos pais, é 

incentivar a preparação das refeições em família, deixar as crianças escolherem as roupas 

que querem usar, conversar com pré-adolescentes sobre as mudanças corporais típicas da 

idade e encorajar amizades com crianças que não tenham preocupações com a aparência, 

pois assim ajuda no desenvolvimento saudável dos filhos. 

Figura 9: Família comendo alimentos não saudáveis 

 

Fonte: http://www.google.com.br/imgres?q=familias+obesas=&num 

 

2.2 MÍDIA 

Todos os dias recebemos muitas informações através dos meios de comunicação da 

mídia, que vem contribuindo e estimulando o consumo de alimentos sem valor 

nutricional. Na infância, as crianças se tornam mais vulneráveis a tais apelos comerciais, 

pois a mídia tem ás vezes um papel cruel, jogando músicas atrativas, brinquedos 

interessantes, entre outras coisas que influencia as crianças e a família. 

Segundo o canal da televisão americana, Michelotte C. Eurodata, o Brasil passou os 

Estados Unidos e hoje é o país em que a criança mais assiste à televisão. Dados revelam 

que basta 30 segundos para as crianças serem influenciadas por um comercial de 

alimentos. 

http://www.google.com.br/imgres?q=familias+obesas=&num
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A cada dia, tanto a mídia como as indústrias de alimentos, evidenciam mais a 

propaganda de alimentos com elevados índices de gordura, açúcar e sal, agregando aos 

produtos atrativos com brinquedos, figurinhas, artigos para coleção, utilizando 

embalagens coloridas e com personagens de desenhos animados, estimulando ainda mais 

as crianças a consumirem estes alimentos. 

Além disso, nos supermercados, estes alimentos destinados às crianças ficam 

localizados nas prateleiras mais baixas, para facilitar o alcance. 

 

2.2.1 Propagandas e Perfis 

A mídia utiliza várias formas de propaganda buscando captar os consumidores, 

geralmente associando aos produtos; ícones da sociedade, atletas de renome, crianças de 

sucesso e personagens de desenhos animados. 

Os produtos alimentares tomam conta da maior parte do tempo dedicado à 

publicidade na televisão, em canais que a maioria das crianças assistem, os produtos 

anunciados são de baixos valores nutritivos. A publicidade que ajuda as crianças engordar 

é a mesma que apresenta a magreza como padrão de beleza.  

Figura 10: Mickey na propaganda da Disney 

 

Mickey, no lançamento da propaganda pelo fim de gordura e açúcar na TV. 

Tradução: Magic Healthy Living = Magia da Vida Saudável 

Fonte:http://www.google.com.br/search?q=mickey+na+propaganda+da+disney&bi

w=1920&bih=979&source 
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Figura 11: Cantora Ivete Sangalo na propaganda do Giraffas 

 

Fonte: http://www.google.com.br/imgres?q=propagandas+fast+food&um=1&hl=p 

 

2.2.2 As Cores 

Os logotipos dos fast food’s de hoje em dia, utilizam mais as cores amarela e 

vermelha, pelo fato de serem cores quentes e estimularem o apetite. 

Amarela: serve para chamar atenção. 

Vermelha: serve para estimular a fome. 

Outro fator, é que os fast food’s buscam um grande número de pessoas, e essas cores 

não deixam confortável para comer e beber devagar. Como dizem, “Tempo é dinheiro”, 

ou seja, quanto menos tempo você gasta para comer, mais espaços estarão vagos, e com 

isso, o consumo aumentará. 
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Figura 12: Logotipo do McDonald’s 

 

Fonte: http://www.google.com.br/imgres?q=logotipos+fast+food&start=51 

 

Figura 13: Logotipo do Giraffas 

 

Fonte: http://www.google.com.br/imgres?q=logotipos+fast+food&start=34 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.br/imgres?q=logotipos+fast+food&start=34
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Figura 14: Logotipo Pizza Hut 

 

Fonte: http://www.google.com.br/imgres?q=logotipos+fast+food&start=13&num 

Figura 15: Logotipo do Habib’s 

 

Fonte: http://www.google.com.br/imgres?q=logotipos+fast+food&start=13&num 

 

Figura 16: Logotipo do Burger King 

 

Fonte: http://www.google.com.br/imgres?q=logotipos+fast+food&start=&num 
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Figura 17: Logotipo do Bob’s 

 

Fonte: http://www.google.com.br/imgres?q=logotipos+fast+food&start=&num 

 

2.2.3 Atrativos Infantis 

Os alimentos dos fast food’s estão associados muitas vezes a brindes, jogos e 

embalagens atrativas e coloridas, que instigam o consumo mesmo sem apetite, e podem 

representar para as crianças uma forma de recompensa por ter consumido o produto. 

A inconsequência do marketing infantil acaba por transformá-la em promotoras de 

vendas junto dos pais, fazendo com que elas desejem com tanta vontade, que acabam 

convencendo os pais da necessidade daquele produto. 

Figura 18: Brinquedos do McLanche feliz do McDonald’s 

 

Fonte: http://www.google.com.br/imgres?q=brindes+fast+food%27s&hl=pt- 

http://www.google.com.br/imgres?q=brindes+fast+food%27s&hl=pt-


 
 

21 
 

Figura 19: Brinquedos do McLanche feliz do McDonald’s 

 

Fonte: http://www.google.com.br/imgres?q=brindes+fast+food%27s&hl=pt- 

 

2.3 MÉTODOS PARA EVITAR ESSAS INFLUÊNCIAS 

Para combater este estado que interfere tanto na vida de crianças e adolescentes, 

interferências e mudanças no nível de atividade física e de hábitos alimentares tem de ser 

feitos, pois qual for a intensidade dos mesmos, resultados positivos serão verificados.  

Um dos métodos para evitar essas influências é reduzir o uso da televisão, ou se for 

assistir, evitar programas que induzem você a comer mais, programas mostrando o 

preparo de certas comidas, etc; você pode até assistir, contanto que saiba o mal que certos 

alimentos fazem, e não deixe se influenciar pelo que o apresentador falará; evitar o 

consumo de refrigerantes; e aumentar a prática de atividades físicas. 

A troca de alimentos, como “o leite integral por desnatado”, é muito mais eficiente 

do que o pensamento de “comer menos alimentos gordurosos”. Então devemos fazer uma 

troca por alimentos mais saudáveis, e não necessariamente parar de ingerir certos 

alimentos. 

O aumento da expectativa de vida ocorre quando se preserva a qualidade de vida das 

pessoas desde a infância. Portanto, prevenir a ocorrência da obesidade nas crianças 

significa evitar que estas se tornem adultos obesos, com risco de ter hipertensão arterial, 

diabetes, dislipidemia, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer. 
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A prevenção da obesidade na criança deve ocorrer assim que se diagnostica o excesso 

de peso. Deve-se iniciar os cuidados alimentares para evitar o desenvolvimento da 

obesidade, pois uma vez instalada fica muito mais difícil a reversão do quadro. 

Para as crianças e adolescentes já obesos é necessário um controle rígido para 

prevenir a persistência da obesidade na vida adulta. Para isso, a participação ativa da 

família traz os melhores resultados, estimulando as mudanças nos hábitos alimentares 

inadequados e a prática de atividades física. 

A alimentação deve ser completa, composta por alimentos com baixa concentração 

de açúcar e gordura, incluindo as frutas, verduras, legumes, cereais, grãos, carnes magras, 

e evitando consumo excessivo dos alimentos industrializados. Quanto à atividade física, 

estimula-se a diminuição do comportamento sedentário, trocando o tempo gasto com TV, 

videogames e computadores por passeios e brincadeiras ao ar livre, andar de bicicleta, 

jogar bola, etc.  

A escola também faz parte das estratégias de controle da obesidade, podendo se 

envolver incluindo no currículo escolar matérias que forneçam orientações corretas sobre 

saúde, alimentação e nutrição, atuando junto às lanchonetes ou fornecendo merenda 

saudável, promovendo práticas esportivas, sempre envolvendo os professores e os demais 

funcionários. 

Portanto, torna-se fundamental a participação dos pais não somente na decisão da 

compra dos alimentos, fornecendo e estimulando o consumo de alimentos saudáveis, mas 

limitando as horas destinadas a assistir TV, usar computador e brincar com videogames, 

diminuindo o comportamento sedentário. 

Prevenir o ganho excessivo de peso é mais barato, mais fácil e mais eficiente que o 

tratamento da obesidade e de suas complicações. 

A alimentação da criança deve ser bem planejada e completa em nutrientes. O 

cardápio deve ser de acordo com os hábitos da família, variado, incluindo alimentos 

fontes de energia (carboidratos e gorduras), proteínas e vitaminas, minerais e fibras. Para 

isso, é necessária a realização de um número maior de refeições ao longo do dia, incluindo 

as refeições principais (café da manhã, almoço e jantar) e os lanches. Os lanches 

complementam as refeições principais, evitando a fome, colaborando com o bom 

rendimento escolar, e contribuindo com o fornecimento de nutrientes e energia.  
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Os lanches escolares não devem ultrapassar 15% das necessidades da criança, ou 

seja, deve ter entre 350 a 500calorias. Para isso, a criança que come a merenda ou que 

compra o lanche na lanchonete da escola deve ser orientada a preferir os salgados assados 

que os fritos, os sucos que os refrigerantes, e as frutas que os doces. Outra opção saudável 

e mais barata são os lanches preparados em casa, que devem ser compostos por alimentos 

com baixo teor de gordura e açúcar. Deve-se evitar os salgadinhos, refrigerantes e 

guloseimas e verificar se na escola há algum local refrigerado para serem armazenados 

os alimentos perecíveis como os queijos, leite, iogurtes, que, quando armazenados em 

temperatura ambiente, podem fermentar e causar transtornos gastrointestinais. Caso não 

tenha, prefira os alimentos em embalagens longa vida que são mais práticos, higiênicos e 

não têm risco de estragar. 

Alvos principais para a prevenção da obesidade infantil: (Figura 20) 

 

  

Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0021-

75572004000400004 
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Prevenir a obesidade infantil significa diminuir, de uma forma racional e menos 

onerosa, a incidência de doenças crônico-degenerativas.  

Saber o que é necessário para emagrecer não apresenta maiores dificuldades após 

algum tempo de prática. Querer, dever e poder emagrecer são questões imensamente mais 

complexas e exigem grande investimento emocional, intelectual e físico. 
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CAPÍTULO III – A OBESIDADE NA AMÉRICA LATINA 

3.1 ÍNDICE DA DOENÇA NO BRASIL E NOS DIVERSOS PAÍSES DA 

AMÉRICA LATINA 

  No Brasil: 

Nos últimos 30 anos, a desnutrição infantil no Brasil reduziu de maneira significativa, 

acarretando na doença chamada obesidade. Doença causada pelo fenômeno recente da 

insegurança alimentar e nutricional que pode se expressar na população 

independentemente de sexo, idade, raça ou classe social. 

Segundo o IBGE (Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 15% das 

crianças com idade entre 5 e 9 anos têm obesidade. Uma em cada três não chegaram ao 

nível da obesidade, mas estão com peso acima do recomendado pela OMS (Organização 

Mundial da Saúde) e pelo Ministério da Saúde. 

A incidência de obesidade entre os brasileiros aumentou 54% entre 2006 e 2012. De 

acordo com pesquisa do Ministério da Saúde divulgada ontem, esse mal atinge 17,1% da 

população do país. Em 2006, o porcentual era de 11,6%. Nesses seis anos, em nenhum 

momento houve recuo no avanço dos índices de obesidade. 

Os homens são maioria: 54,5% da população adulta do sexo masculino está gordinha. 

Entre as mulheres, esse índice é de 48,1%. 

O aumento de peso na população infantil é derivado de um conjunto de fatores:  

- Componente genético familiar: quando os dois pais são obesos o risco da criança 

se tornar obesa é de 80%; quando apenas um dos pais é obeso, o risco é de 50%, e; quando 

os dois pais têm peso normal o risco é de 9%;  

- Falta de atividade física: crianças sem espaço para lazer; 

- Os maus hábitos alimentares induzidos por propaganda intensiva dos meios de 

comunicação;  

- Falta de conhecimento sobre nutrição pela população. 
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Além desses itens citados acima, podemos falar de mais alguns motivos que essa 

doença é causada nas crianças: 

 

• Alimentos básicos x processados: 

Através de pesquisas feitas pela coordenadora-geral de Alimentação e Nutrição do 

Ministério da Saúde, Patrícia Jaime, foi mostrado que uma importante parte das crianças 

não consomem de forma regular alimentos básicos e naturais, como legumes, verduras e 

frutas. "Obviamente isso pode ser explicado por uma mudança no padrão de consumo da 

população brasileira que resultou em uma diminuição do consumo dos alimentos básicos, 

tradicionais, da dieta brasileira, que dialogavam com nossa cultura alimentar, de cada 

região, pela introdução de alimentos cada vez mais processados, industrializados, 

modificando não só a qualidade da dieta do ponto de vista nutricional, mas os 

comportamentos e os hábitos alimentares, como comer em casa, comer em família, o 

comer compartilhado, por uma substituição por comer em frente à televisão, por 

comportamentos que não são saudáveis." – disse Patrícia. 

A pesquisa de orçamentos familiares do IBGE mostra que pão, biscoitos, macarrão e 

arroz são responsáveis por 35% das calorias consumidas pelo brasileiro em casa. 

Refrigerantes e doces somam 13% dos produtos consumidos, acima inclusive das carnes 

com 12,6%. Frutas e sucos naturais são só 2% do que é comprado, e legumes e verduras 

0,8%. 

 

• Ingestão de açúcar: 

A coordenadora do projeto Genética de Transtornos Alimentares da Universidade de 

São Paulo, Sophie Deram, explica que o consumo regular de alimentos e bebidas 

adoçados pode levar a um ciclo de dependência química. "Na verdade, atua no mesmo 

receptor da recompensa da cocaína. Realmente, no seu cérebro, ele recebe uma 

recompensa muito forte com o açúcar e quanto mais açúcar, mais complicado. A criança 

obesa não é uma criança preguiçosa, uma criança que só tem gula, que não tem força de 

vontade. É uma resposta bioquímica. Vai aumentar o apetite e vai diminuir a atividade 
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física. Vai se sentir mais cansada e vai querer comer mais. Comendo mais, ela vai ter 

risco de entrar em resistência insulínica e ter risco de diabetes." 

É válido lembrar também, que a OMS recomenda que não passe de 10% a ingestão 

de açúcar na dieta diária. 

Segundo o endocrinologista Paulo César Alves da Silva, da Sociedade Brasileira de 

Endocrinologia, a obesidade infantil já atingiu índices de epidemia e alerta que crianças 

e adolescentes obesos terão mais probabilidade de continuarem obesos na fase adulta. "O 

excesso de peso em crianças e adolescentes causa mais morte que a desnutrição hoje. Os 

pais precisam que o médico os estimule a considerar que a obesidade é uma doença e não 

simplesmente uma situação estética que a criança esteja com mais peso e a puberdade já 

é por si um estado de relativa resistência insulínica, ou seja, comida errada aqui com o 

hormônio lipogênico como a insulina é sinal de excesso de peso caminhando." 

 

• Falta de informação: 

A diretora da Abeso (Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome 

Metabólica), Maria Edna de Melo, avalia que a falta de informação sobre a obesidade 

infantil é o principal problema a ser combatido. "Na prática quando a gente começa a 

atender o paciente, começa a conversar com a família, eles têm muitas ideias erradas. A 

começar pelo próprio grau de adiposidade das crianças, porque quando a gente coloca a 

criança no gráfico lá e diz 'a criança está obesa', a mãe fica muito brava com a gente e diz 

que não é verdade. As ideias erradas com relação à alimentação são o maior problema 

que a gente tem. Elas têm várias fontes de revistas, falta uma educação nutricional boa e 

falta assistência nutricional". Segundo ela, a prevenção continua sendo a melhor política 

para atacar o problema. 

 

 Restante dos países da América Latina: 

Já nos diversos países da América Latina, o excesso de peso e a obesidade atingem 

de 20% a 25% das pessoas com menos de 19 anos, de acordo com a Organização 

Panamericana de Saúde (OPAS). 



 
 

28 
 

Fórum no México reúne especialistas do Brasil, Chile, México, Equador, Peru, 

Argentina e Costa Rica para debater formas de combater a obesidade e promover a 

alimentação saudável. 

Os representantes dos países latino-americanos apresentaram, no Fórum do México, 

(onde estava havendo uma reunião de especialistas do Brasil, Chile, México, Equador, 

Peru, Argentina e Costa Rica, para debater formas de combater a obesidade e promover 

a alimentação saudável), seus esforços e resultados obtidos na área da saúde alimentar, 

assim como mostraram o quadro da obesidade em seus países. Em conjunto, concluíram 

que são necessárias leis e políticas públicas para promover a alimentação saudável e frear 

a epidemia de obesidade infantil e de doenças crônicas não transmissíveis.  

Para Guido Girardi, senador chileno, não devemos basear nossas políticas no que 

pode ou não afetar o negócio de uma empresa, e sim na promoção da saúde pública e do 

direito a uma alimentação de qualidade e a uma infância saudável. “Se a lei indica que 

todos os produtos de uma empresa não são saudáveis, e isso a leva a falência, nós não 

devemos mudar o critério da lei para que eles sejam classificados como saudáveis. Isso é 

um problema deles, não nosso”, afirmou. 

Houve um consenso também em relação à necessidade de levar mais informação ao 

público, de forma a mobilizar a sociedade. “Não há mudança se não houver consenso da 

opinião pública”, disse Enrique Gil, consultor da Organização Pan-Americana de Saúde 

(OPAS) no México, explicando que existe uma forte pressão da indústria contra essas 

políticas alimentares e que são poucos os que conhecem de fato a dimensão do problema.  

Fábio Gomes, do Instituto Nacional do Câncer (INCA) do Brasil, ressaltou o poder 

das empresas alimentícias, que conseguem, por vezes, passar por cima das decisões dos 

legisladores nacionais. Como exemplo, ele comentou sobre o caso da Resolução 24 da 

Anvisa, que tratava da regulação de alimentos e foi suspensa por ação da indústria. 

Reforçando a necessidade do apoio popular, Isabella Henriques, diretora das áreas de 

Defesa e Futuro do Instituto Alana, apresentou o documentário “Muito além do peso”, 

que aborda a epidemia de obesidade infantil no Brasil e no mundo, como forma de levar 

o conhecimento da academia para a população e promover uma reflexão sobre o tema.  

Isabella ressaltou a necessidade do trabalho conjunto de todas as instituições que 

lidam com o assunto na região, para que o conhecimento produzido coletivamente possa 
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ser utilizado, e exemplos bem sucedidos de legislação possam ser replicados. O Chile, 

por exemplo, já possui leis que proíbem a venda de alimentos não saudáveis em escolas 

e que regulam a publicidade desse tipo de alimentos.  

O documento final produzido no Fórum urge a atuação das autoridades públicas e do 

Estado para garantir o direito a uma alimentação de qualidade, com acesso às informações 

necessárias para o seu consumo, como forma de combater essa crise na saúde pública. 

Promover leis que protejam as crianças de publicidades de bebidas açucaradas e alimentos 

industrializados também é uma prioridade, indo de acordo com as recomendações da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS). 

 

 ARGENTINA 

Segundo um estudo recente do Centro de Estudos sobre Nutrição Infantil (Cesni), 

24% das crianças na fase pré-escolar, 37% das crianças na idade escolar e 27% dos 

adolescentes argentinos têm sobrepeso. 

A mesma pesquisa indica que a obesidade afeta 10% das crianças em fase pré-escolar 

e dos adolescentes, e 18% das crianças em idade escolar são obesas. 

 

 BRASIL 

De acordo com um cardiologista responsável pelo programa de Obesidade Zero, do 

Brasil, Carlos Magnoni, 50% dos brasileiros têm sobrepeso e cerca de 30% são obesos. 

Segundo o profissional, a enfermidade é mais frequente na região sudeste, com maior 

urbanização, onde há menor quantidade de atividades físicas e maior ingestão de calorias. 

“Se continuar assim, 100% da população brasileira terá sobrepeso em 2040”, estimou 

Magnoni. 

 

 COLÔMBIA 
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Enquanto nos Estados Unidos uma em cada três crianças sofre de sobrepeso ou 

obesidade e dois milhões delas têm obesidade extrema, na Colômbia uma em cada seis 

crianças e adolescentes apresenta sobrepeso ou obesidade, de acordo com a Encuesta 

Nacional de la Situación Nutricional en Colombia (ENSIN) 2010. 

 

 CHILE 

Do total, 60% da população tem algum grau de sobrepeso. Ou seja, seis em cada 10 

adultos têm excesso de peso. Duas em cada 10 crianças do ensino básico são obesas. A 

cifra é alarmante em nível pediátrico. O Chile é o país líder na obesidade infantil da 

América Latina e uma das nações que mais consome refrigerante. 

 

 ESPANHA 

De acordo com a última pesquisa de saúde feita pelo Ministério de Saúde, Serviços 

Sociais e Igualdade, a taxa de obesidade infantil (de 2 a 17 anos) se manteve relativamente 

estável desde 1987. Do total, 27,8 desta população têm obesidade ou sobrepeso. Uma em 

cada 10 crianças têm obesidade e duas apresentam sobrepeso. A taxa é similar para ambos 

os sexos. 

 

 ESTADOS UNIDOS 

De uma taxa de 6,5% de obesidade infantil em 1990 a cerca de 20% em 2012. As 

estatísticas são sangrentas, já que indicam um número três vezes maior de crianças 

afetadas. A maior taxa de obesidade pode ser vista entre as crianças afro-americanas e 

espanholas que estão entre as brancas.  

 

 MÉXICO 

É o país com o grau mais alto de obesidade infantil da região. Estima-se que 20% das 

crianças são obesas. A obesidade aumentou em ritmo alarmante, segundo a Organização 

Mundial da Saúde. As projeções para 2020 apontam que seis dos países com mais casos 
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de obesidade no mundo serão da América Latina: Venezuela, Guatemala, Uruguai, Costa 

Rica, República Dominicana e México. 

 

 PERÚ 

O índice de obesidade infantil atinge 23% das crianças em idade escolar. Segundo 

dados da Conferência Internacional de Nutrição e Obesidade do Ministério da Saúde, das 

crianças entre 6 e 9 anos em Lima existe sobrepeso em 25% e obesidade em 28% delas. 

 

*Ações 

Apesar da tendência de crescimento da obesidade entre os brasileiros, o Ministério 

da Saúde pretende manter a política para prevenção e combate ao excesso de peso da 

população. Entre as ações planejadas está a construção de academias e a contratação de 

profissionais para orientar a população no uso dos aparelhos e o programa de orientação 

nutricional para os alunos da rede pública de ensino. 

“Percebemos a necessidade de preparar os adultos do futuro, mas também é 

necessário dar alternativas aos adultos de hoje que já se encontram com sobrepeso”, 

afirmou ontem o secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa. 

Figura 21: 
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3.2 A MAIOR PARTE: GENÉTICA OU DESCUIDO? QUAIS SÃO AS 

TENDÊNCIAS? 

A obesidade pode ser denominada como uma enfermidade caracterizada pelo 

acúmulo excessivo de gordura corporal, associada aos problemas de saúde, ou seja, que 

traz prejuízos à saúde do indivíduo; porém, muitas pessoas no mundo sofrem com a 

obesidade em função principalmente da falta de atividade física regular ou maus hábitos 

alimentares. 

Já existe uma série de conhecimentos científicos referentes aos diversos mecanismos 

pelos quais se ganha peso, demonstrando cada vez mais que essa situação se associa na 

maioria das vezes, com fatores genéticos, nutricionais e psicológico/emocionais. O 

excesso de gordura corporal não provoca sinais e sintomas diretos, salvo quando atinge 

valores extremos. Independente da SEVERIDADE, o paciente apresenta importantes 

limitações estéticas, acentuadas pelo padrão atual de beleza, que exige um peso corporal 

até menor do que o aceitável como normal. 

Pacientes obesos apresentam limitações de movimento, tendem a ser contaminados 

com fungos e outras infecções de pele em suas dobras de gordura, com diversas 

complicações, podendo ser algumas vezes graves. Além disso, sobrecarregam sua coluna 

e membros inferiores, apresentando em longo prazo degenerações (artroses) de 

articulações da coluna, quadril, joelhos e tornozelos, além de doença varicosa superficial 

e profunda (varizes), podendo comprometer artérias caso haja alta concentração de LDL 

(low densidy lipoprotein) em circulação no sangue, causando entupimento parcial ou 

completo da artéria (aterosclerose), o que ainda pode desencadear um infarto de 

miocárdio, caso o entupimento seja em uma artéria que irriga o coração, ou à um AVC 

(acidente vascular cerebral) caso o entupimento seja numa artéria que irrigue o cérebro. 

A estimativa da tendência genética que uma pessoa tenha para engordar vai ser 

fundamental na definição da estratégia a ser adotada no seu tratamento. Algumas 

características simples podem servir como um bom indicador desta tendência genética. 

Através dela podemos caracterizar, para fins práticos, um determinado indivíduo como 

obeso genético ou obeso ambiental.  
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Podemos citar como características da obesidade genética: 

- Outros casos de obesidade na família: é um dado importante, pois quando ocorre a 

obesidade entre parentes próximos é muito mais provável que a pessoa tenha herdado 

genes de predisposição para o ganho de peso.  

- Maus resultados em tratamentos anteriores: o obeso genético geralmente conta que, 

quando tentou emagrecer antes, encontrou muita dificuldade. A perda de peso era obtida 

com muito sacrifício e, por qualquer descuido, rapidamente o peso era recuperado. 

- Início precoce do problema de peso: em geral, o obeso genético começa a lutar 

contra o peso ainda muito jovem, frequentemente na infância.  

Já a obesidade ambiental, apresentar as seguintes características: 

- Nenhum ou poucos casos de obesidade na família, em geral com excesso de peso 

moderado. 

- Bons resultados em tratamentos anteriores, mas depois de uma boa perda de peso a 

pessoa se descuida, volta a comer errado, pára com a atividade física e engorda 

novamente.  

- Início mais tardio do problema de peso: o obeso ambiental geralmente começa a 

engordar em consequência de algum fator desencadeante. Os mais frequentes são: 

gestação, puberdade, casamento, menopausa, interrupção de atividade física, uso de 

medicamentos ou interrupção de tabagismo.  

Há duas tendências sociais cruciantes para pessoas acima do peso ideal; uma é a 

discriminação estética e a outra é encarar o obeso como uma pessoa que não tem força de 

vontade e que ele é assim por que é preguiçoso. 

Algumas vezes, isto gera preconceito em relação à pessoa obesa, dificuldades para 

relacionamentos sociais e afetivos, problemas para encontrar emprego e até mesmo 

quadros psiquiátricos conseqüentes a essa marginalização. 

A obesidade é considerada hoje uma doença, tipo crônica, que provoca ou acelera o 

desenvolvimento de muitas doenças e que causa a morte precoce.  
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Nossa cultura, altamente consumista, tem por hábito a ingestão excessiva de 

alimentos supérfluos, como balas, bolachas, salgadinhos, etc. Inclusive no 

relacionamento social, agraciamos nossas visitas, amigos, clientes ou grupos culturais 

com jantares, lanches, happy hour, cafezinho, bolo, etc. 

Admite-se que a porcentagem de gordura corporal deve situar-se entre 15 e 18% para 

o sexo masculino e entre 20 e 25% para o sexo feminino. Podem ser considerados obesos 

os homens com percentual superior a 25% e as mulheres com mais de 30%. Qualquer 

definição de obesidade pode ser considerada arbitrária. Não é fácil a obtenção de uma 

classificação que separe com precisão indivíduos obesos e não obesos. A heterogeneidade 

da raça humana estimulou a criação, pelos estudiosos do assunto, de diversas definições, 

cálculos, tabelas, enfocando aspectos qualitativos e quantitativos. Mas, qualquer que seja 

o parâmetro ou a definição empregada, não há como separar o termo obesidade de excesso 

de gordura corporal. 

Sabe-se hoje que a obesidade é muito mais do que a falta de caráter, de vontade, de 

autoestima ou graves distúrbios psíquicos. Vários fatores podem contribuir para causar a 

obesidade, como doenças endocrinológicas, alterações genéticas, ausência de atividade 

física, comportamento alimentar alterado e inadequado. 

Algumas condições médicas e doenças também podem levar à obesidade. Mas esses 

casos, para desconforto moral dos gordinhos, significam menos de 2% dos casos de 

obesidade. Entre eles podemos citar o hipotireoidismo e a síndrome de Cushing, que é o 

aumento da produção de hormônios pela glândula supra-renal, e alguns outros 

desequilíbrios hormonais. 

Pode-se citar alguns fatores causadores da doença: 

 

• Genética: 

Diversos estudos com resultados variados demonstraram haver associação entre 

obesidade e hereditariedade.  

Segundo Strauss, aproximadamente 10% das crianças são obesas e, de acordo com 

estudos em gêmeos adotados, o componente genético da obesidade é significativamente 

importante. Entretanto, o aumento da obesidade infantil nos últimos 20 anos tem sido 
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atribuído a múltiplos fatores. Entre a diversidade de fatores, parece ser o mais importante 

deles o afastamento das crianças das atividades físicas exuberantes que acompanhavam a 

infância. 

Portanto, são muito mais propensos à obesidade as pessoas que apresentam uma 

tendência genética a engordarem. A hereditariedade está associada não apenas com 

obesidade, mas também com a magreza.  

As pesquisas genéticas para obesidade procuravam algum gene que produzisse uma 

proteína anormal, ou hormônio, capaz de interferir com a sensação de saciedade. Afetado 

por esse hipotético gene a pessoa não se sentiria saciada após comer normalmente, 

havendo vontade de comer mais que o normal. 

 

• Idade: 

Em geral, com o avançar da idade a taxa metabólica diminui e a pessoa não precisa 

mais de tantas calorias para manter seu peso do que quando era mais jovem. 

Conforme a idade avança, a quantidade de músculos tende a diminuir e a de gordura 

passa a representar maior porcentagem do peso total do corpo. Esta menor quantidade de 

massa muscular significa diminuição no metabolismo e diminuição na necessidade de 

calorias. Se você não diminuir a ingestão calórica com a idade, certamente você ganhará 

peso. 

As pessoas que continuam comendo e fazendo as mesmas atividades de quando eram 

mais jovens podem ganhar peso porque o metabolismo diminui com a idade. 

 

• Sexo: 

Os homens têm maior quantidade de músculos que as mulheres, os quais queimam 

mais calorias do que a gordura. Por isso, a dieta básica para um homem costuma conter 

20% a mais calorias do que para uma mulher com mesmo peso e idade. 

Além disso, os homens têm taxas metabólicas maiores do que as mulheres, portanto 

os homens requerem mais calorias para manter seu peso corpóreo. 
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Após a menopausa, a taxa metabólica da mulher diminui ainda mais, explicando, em 

parte, porque tantas mulheres começam a ganhar peso após a menopausa. 

 

• Nível de Atividade: 

É claro que as pessoas mais ativas requerem mais calorias que as menos ativas. A 

atividade tende a diminuir o apetite em indivíduos obesos enquanto aumenta a habilidade 

do organismo em metabolizar preferencialmente gordura como fonte de energia. 

 

• Gravidez: 

Depois de cada gravidez, o peso da mulher tende a aumentar 4 a 6 kg em média, 

comparando-se ao peso prévio. Este ganho de peso pode contribuir para o 

desenvolvimento de obesidade entre as mulheres. 

Durante a gravidez o ganho de peso causa um aumento no número de células 

gordurosas. Depois de formadas, é difícil se livrar dessas células. Assim, depois da 

gravidez é bastante trabalhoso fazer com que o peso seja reduzido. 

Os índices da obesidade podem ser relacionados com a pobreza das populações, mas 

também com seu avanço na distribuição de alimentos.  

A obesidade tomou proporções epidêmicas. No último Congresso da Sociedade 

Internacional para o estudo da Obesidade (IASO), em Paris, durante o Simpósio Latino-

americano de 10 de setembro de 1998, somente no Brasil houve um crescimento da 

prevalência de sobrepeso e obesidade de 53% ao comparar os censos dos anos 74/75 com 

o de 89. Ao continuar neste ritmo, todos os brasileiros serão obesos na primeira metade 

do terceiro milênio. Ao contrário do que se poderia pensar, o crescimento epidêmico é 

predominante nas classes menos favorecidas. 

Segundo o Consenso Latino-Americano em Obesidade, estudos epidemiológicos em 

populações latino-americanas têm relatado dados alarmantes: na mesma medida em que 

se consegue erradicar a miséria entre as camadas mais pobres da população, a obesidade 

sobrepõe-se como um problema mais frequente e ainda mais grave que a desnutrição. 
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Dados de certo relatório, tem a informação da estimativa da morte de 200 mil pessoas 

anualmente em decorrência de certas complicações na América Latina. 

A tendência à obesidade, aliada ao progresso, se observa tanto em países 

tecnologicamente desenvolvidos, como os Estados Unidos, como nos menos 

desenvolvidos. 

O médico argentino Júlio Monteiro, presidente da Federação Latino-Americana de 

Sociedades de Obesidade, a FLASO, em entrevista à revista da ABESO (Associação 

Brasileira para Estudo da Obesidade) também salienta a associação da obesidade com a 

pobreza na América Latina: "A doença nunca se relaciona com a miséria", alerta o 

estudioso, "porque, neste caso não há possibilidades de compra de alimentos de nenhum 

tipo". Ele considera que há obesos por ignorância e outros por estilo de vida, o que torna 

as estatísticas contraditórias. "De qualquer maneira, creio que o Brasil tenha as melhores 

estatísticas, com um índice de obesidade e excesso de peso em torno de 40% da 

população", declara.  

De acordo com a nutricionista Sylvia, entrevistada para esta reportagem, não é de se 

admirar que também entre as faixas de baixa renda a obesidade seja um problema grave. 

"Mesmo entre a população de baixa renda há o consumo de refrigerantes, salgadinhos e 

alimentos gordurosos". No entanto, ela acredita que "esta população pode utilizar melhor 

o dinheiro que dispõe para a compra de alimentos, substituindo os refrigerantes por sucos 

de frutas, diminuindo o consumo de gordura, indo à feira livre no final, quando os preços 

das verduras, legumes e frutas estão mais baixos". É uma questão de educação alimentar, 

tarefa que começa a tornar-se de saúde pública. 

Existem alternativas, segundo a Dra. Sylvia, para que as famílias de baixo poder 

aquisitivo façam refeições nutritivas e de teor calórico menos elevado. Segundo ela, "É 

possível ter uma alimentação equilibrada gastando-se pouco dinheiro, como neste 

exemplo de refeição: Arroz, Feijão, Salada de Alface e Tomate e Laranja". 

O Consenso Latino Americano pôde concluir que é necessário que se tenha uma 

alimentação saudável mantida através de todo o ciclo de vida de acordo com os hábitos e 

costumes e padrões alimentares das populações que conformam a cultura alimentar dos 

povos. Para consegui-lo é necessário manter os princípios de que seja adequada, 
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suficiente, harmônica e que esteja de acordo com as condições de saúde e nutrição das 

pessoas e das populações. 

Também nesta etapa é necessário que se reintroduza a atividade física regular, 

retirada do costume dos povos com o advento de confortos tecnológicos crescentes. O 

documento indica ainda a revisão dos currículos escolares para que incluam classes de 

educação física com uma frequência de pelo menos três vezes por semana. 

Uma etapa seguinte seria a de prevenção global, onde se introduziriam a participação 

da Indústria Alimentícia, Farmacêutica, ONGs, entidades privadas, instituições 

acadêmicas, associações científicas e profissionais, grupos organizados da comunidade e 

pacientes, para que guiem e orientem o manejo da situação no nível individual e também 

no coletivo.  

A rotulação dos valores nutricionais dos alimentos e atividades de prevenção a 

grupos específicos e de alto risco, são fatores importantíssimos que devem ser ilustrados 

pela indústria alimentícia e pelos meios de comunicação em relação à informação que 

proporcionam sobre temas de saúde e nutrição. 

De acordo com o Consenso, a variedade biológica das pessoas com relação ao 

armazenamento do excesso de energia ingerida é muito grande. Este fato está 

estreitamente relacionado com a suscetibilidade individual e seu patrimônio genético. 

Com base nos estudos de epidemiologia molecular, é possível afirmar que o número de 

genes associados ou relacionados com a obesidade gire em torno de 20.  

Em função disso, algumas pessoas nunca chegarão a ter sobrepeso ou obesidade, 

outras podem aumentar de peso na medida que aumentam de idade, e outras ainda podem 

iniciar o aumento de peso desde a infância e mantê-lo em idades posteriores.  

 

 Fatores Psicológicos Também Influem na Obesidade: 

Também se leva em conta a influência das desordens emocionais e dos fatores 

psicológicos na prevalência da obesidade. De acordo com alguns autores da psicologia, 

citados pelo psicólogo Fernando Falabella Tavares de Lima em artigo publicado no site 

Bibliomed, do grupo eHealth Latin America, mecanismos psíquicos de fixação oral, 

regressão oral e supervalorização dos alimentos são de grande impacto na forma como as 
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pessoas desenvolvem hábitos alimentares. É comum, por exemplo, que uma história 

passada de depreciação da imagem corporal e insuficiente condicionamento primitivo do 

controle do apetite leve aos transtornos alimentares, tais como a bulimia, a anorexia e 

também a obesidade. 

No entanto, além das influências genéticas, psicológicas e familiares, o fenômeno 

migratório do campo para a cidade, característica das mudanças ambientais mais 

importantes deste século na América Latina, foi dos fatores mais importantes para o 

incremento dos índices de obesidade. Acrescentou-se nos hábitos de vida o sedentarismo 

e o consumo de alimentos processados com maior conteúdo de gorduras, carboidratos e 

menor aporte de fibra.  

 

 Desnutrição Intrauterina Pode Favorecer Obesidade na Infância e 

Vida Adulta: 

Há ainda o fator da desnutrição intrauterina, que pode predispor a criança à 

obesidade. De acordo com estudos apresentados no Consenso Latino Americano para 

Obesidade, quando existe desnutrição intrauterina, sobretudo a partir da 30ª semana de 

gestação, e até que a criança cumpra um ano de idade, se produz um aumento da 

sensibilidade para a proliferação de adipositos. 

Se estas crianças recebem um aporte maior que o necessário da etapa pós-natal e 

principalmente durante os dois primeiros anos de vida, desenvolvem obesidade com 

maior facilidade, diz o estudo, aparentemente devido a modificações dos centros 

reguladores do apetite, situados no sistema nervoso central. Outras pesquisas projetam 

que estas crianças, ao crescer, apresentarão maior incidência de resistência à insulina, 

diabetes mellitus tipo II, hipertensão arterial e enfermidade coronária. Estas condições se 

evitam se não for favorecida a dita sobrenutrição pós-natal. 

 

 Acompanhamento Alimentar na Infância: 

Visando a prevenção do aumento da população obesa no país, é essencial que se tome 

por ponto de partida o acompanhamento alimentar rigoroso na infância, mesmo desde o 

nascimento. Segundo a nutricionista com consultório em São Paulo, Sylvia Elisabeth 
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Sanner, a obesidade infantil está relacionada, logo na primeira infância, com o desmame 

precoce e a utilização de farinhas para "engrossar" o leite das mamadeiras. 

Diferentemente do leite materno, o leite de vaca usado na mamadeira contém sódio e 

gordura já em excesso. É recomendável, portanto, que o recém-nascido tome o leite 

materno até, no mínimo, o sexto mês. 

Outro fator, apontado pela Dra. Sylvia, é o aumento do consumo, por parte das 

crianças, de alimentos industrializados do tipo "junck food", como, por exemplo, 

salgadinhos em pacote, que possuem elevados teores de sal, colesterol e calorias. Da 

mesma forma, o aumento do consumo de "fast food" influencia significativamente o 

crescente consumo de alimentos gordurosos, como maionese e batatas fritas.  

O fato das crianças acostumarem-se com o sabor doce logo nos primeiros meses de 

vida, quando muitas mães acrescentam açúcar às mamadeiras de leite, também contribuiu 

para o elevado consumo de açúcar entre as crianças, sendo um dos motivos da obesidade 

infantil, na avaliação da especialista. 

Além disso, ela ressalta, o sedentarismo, devido a muitas horas na frente da televisão, 

também tem grande influência, pois a diminuição da atividade física leva ao menor gasto 

energético. 

A nutricionista não deixou de ressaltar o papel nocivo da propaganda a que as 

crianças são submetidas, com todo o apelo publicitário para que consumam doces e outros 

alimentos de alto valor energético, mas que fornecem poucos micronutrientes como 

vitaminas e minerais, essenciais para a boa saúde. 

A Dra. Sylvia levou em conta ainda, em entrevista exclusiva, a falta de informações 

sobre alimentação saudável e equilibrada. "O grau de instrução da mãe é relevante como 

indicador da qualidade de alimentação da criança", avaliou. 

 

 Componente Emocional: 

Segundo alguns trabalhos recentes (PERFIL PSIOUIÁTRICO DE PACIENTES 

COM OBESIDADE MÓRBIDA- Daphne Marussi, Paulo Dalgalarrondo Departamento 

de Psicologia Médica e Psiquiatria FCM UNICAMP), existe uma alta incidência de 

indivíduos com compulsão alimentar entre os pacientes obesos que procuram tratamento. 
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Dos pacientes examinados por Marussi, apenas 24,5% estavam dentro dos limites da 

normalidade em termos de hábitos alimentares. Uma alta freqüência de episódios 

bulímicos correlacionou-se positivamente com alta incidência (os escores altos da escala 

de avaliação) de ansiedade e de depressão. 

A literatura, de modo geral, mostra que pacientes obesos com compulsão alimentar 

apresentam maior psicopatologia que os pacientes obesos sem compulsão alimentar. Tais 

pacientes apresentam taxas mais elevadas de transtornos do humor, transtornos de 

ansiedade e bulimia nervosa. Tal fato poderia explicar alguns resultados divergentes 

obtidos em estudos que procuram determinar a prevalência de psicopatologia na 

obesidade. 

Quando coexiste compulsão alimentar na obesidade, esses pacientes apresentam 

resultados deficitários em programas de perda de peso quando comparados aos pacientes 

sem compulsão alimentar, e requerem desta forma programas específicos de tratamento 

para o comportamento bulímico. Por isso recomenda-se a diferenciação de pacientes 

compulsivos dos não compulsivos nos programas de perda de peso para que estes recebam 

tratamento adequado. 

 

 A incidência de obesidade na infância está aumentando em todo o 

mundo: 

 No Brasil também está ocorrendo um aumento marcante da obesidade infantil e, 

além das possíveis complicações clínicas da obesidade, com o crescente apelo estético de 

um padrão de beleza sempre magro, a implicação da obesidade na autoestima infantil 

também tem sido um fator muito importante. 

A doença prepondera no primeiro ano e após o oitavo ano de vida, é maior nas 

famílias de renda maior (11,3 %) do que naquelas de menor renda (5,3 %). Mas, em 

qualquer faixa socioeconômica, a vida moderna tem criado condições para o 

desenvolvimento de obesidade em crianças, na medida em que são impedidas de saírem 

de casa (por causa da violência) e, desta forma, deixam de correr nas praças, andar de 

bicicleta e participar de outras brincadeiras de boa atividade física. 
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Atualmente as crianças ficam muito em casa, dentro de seus quartos, sentadas ou 

deitadas na cama, jogam videogame, navegam pela internet, assistem vídeos ou estão 

ligadas na TV.  

O ganho de peso acima do normal é, geralmente estimulado já nos primeiros anos de 

vida, pois a família, principalmente mães e avós têm, a ideia de que nenê gordinho é sinal 

de saúde. A obesidade deve ser prevenida tão logo a criança nasça, pois, o ganho de peso 

acima do esperado, aumenta o número de células gordurosas e favorece o aparecimento 

de obesidade no futuro.  

É preciso alertar para o fato de ser em torno dos dois anos e meio que se definem o 

número de células gordurosas de uma pessoa adulta e, normalmente, uma criança com 

excesso de peso possa a ter maior número de células gordurosas que uma criança com 

peso normal. Na fase adulta, tendo maior número de células gordurosas, essa pessoa terá 

maior dificuldade em se manter magro. O contrário é verdadeiro, ou seja, as pessoas que 

possuem menor número de células gordurosas, mesmo venham a ganhar algum peso, não 

serão obesas, já que possuem poucas células que armazenam gordura. 

É frequente pais desejarem que o filho seja cheio de dobrinhas e bem gordinho. É 

frequente também que essas crianças gordinhas percam o excesso de peso ao começarem 

a engatinhar e a andar. O problema começa a ficar sério quando a criança continua a 

ganhar peso excessivamente depois de 1 ano de idade. Aos dois ou três anos de idade, o 

excesso de peso antes elogiado pelos avós, ao invés de agradar, passa a incomodar pais, 

familiares e a própria criança. Nessa fase, as mesmas pessoas que achavam linda a criança 

gordinha, passam a dizer que um regimezinho agora até que seria bom. 

A melhor maneira de evitar a obesidade infantil é tomar alguns cuidados antes mesmo 

do nascimento. Pais obesos e com padrões alimentares ricos em gorduras, calorias, sal e 

açúcar, são fortes candidatos a ter filhos obesos. 

Neste caso, o bebê deve ter uma alimentação inicial baseada exclusivamente no leite 

materno durante os seis primeiros meses de vida, tendo em mente que quanto mais tempo 

durar a amamentação, melhor. A partir do primeiro ano de vida, fase em que a criança 

começa a ingerir alimentos sólidos, as frutas, legumes e carnes magras devem entrar no 

seu cardápio diário. A primeira lição que a criança deve aprender é que o açúcar deve ser 

consumido em pequenas quantidades e após as refeições. 
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Dessa forma, o aleitamento materno no primeiro ano de vida é uma das mais 

eficientes e principais medidas de prevenção da obesidade infantil. O aleitamento materno 

é tão fisiológico, no que diz respeito à compleição da criança, que o bebê que recebe leite 

materno e se encontra acima na curva ponderal normal, nem é considerado obeso, mas 

como tendo uma compleição corporal diferente e, normalmente, este excesso de peso não 

permanecerá. 

Se a criança é alimentada com fórmulas infantis e apresenta alterações para mais na 

curva de peso, é preciso avaliar, a quantidade de leite, a concentração de farinhas ou 

açúcares, a diluição, os horários e etc. Os hábitos alimentares são precocemente 

condicionados nas crianças por seus pais e, como atualmente há uma tendência para 

alimentos mais gordurosos ou calóricos, essas crianças podem desenvolver obesidade 

desde cedo. 

É muito importante os pais terem em mente que mais de 99 % das crianças gordinhas 

não apresentam nenhum distúrbio hormonal. Essa importância está no fato de todos os 

pais serem ávidos por um exame endocrinológico. Apesar do fator genético ser 

sumamente importante, em geral a maior causa da obesidade infantil ainda é o erro 

alimentar. 

Figura 22: 
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CURIOSIDADES: 

- Uma forma de estar acompanhando a sua massa corporal e estar atento aos índices 

de obesidade e sobrepeso é o acompanhamento através do cálculo de IMC (Índice de 

Massa Corporal). Calcula-se o IMC dividindo o peso do paciente em quilogramas (Kg) 

pela sua altura em metros elevada ao quadrado (quadrado de sua altura): Massa Corporal 

(Kg) / Altura (m) X Altura (m). O valor assim obtido estabelece o diagnóstico da 

obesidade e caracteriza também os riscos associados conforme apresentado a seguir: 

 

    IMC (kg/m2)   Grau de Risco  Grau de obesidade 

     18 a 24,9               Peso saudável         Ausente 

     25 a 29,9                   Moderado          Sobrepeso (Pré-Obesidade) 

     30 a 34,9                    Alto                Obesidade Grau I 

     35 a 39,9               Muito Alto               Obesidade Grau II 

     40 ou mais                 Extremo         Obesidade Grau III (“Mórbida”) 

  

Também deve-se atentar para não reduzir seu índice de massa corporal para menos 

de 18, pois o quadro pode se inverter para desnutrição ou baixo índice de massa, o que 

também pode representar riscos à saúde.  

Mas, em adição ao acompanhamento de sua massa corporal através do IMC, busque 

realizar atividades físicas regularmente. O exercício apresenta uma série de benefícios 

para o paciente obeso, melhorando o rendimento do tratamento com dieta. Entre os 

diversos efeitos se incluem: 

•         Diminuição do apetite; 

•         Aumento da ação da insulina (essencial para diabéticos também); 

•         Melhora do perfil de gorduras (redução dos níveis de LDL e aumento do HDL, 

considerado bom colesterol); 
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•         Melhora da sensação de bem-estar e autoestima. 

O paciente deve ser orientado a realizar exercícios regulares, pelo menos de 30 a 40 

minutos, ao menos 3 vezes por semana, inicialmente leves e a seguir moderados dentro 

de algumas semanas. Esta atividade, em algumas situações, pode requerer profissional e 

ambiente especializado, sendo que, na maioria das vezes, a simples recomendação de 

caminhadas rotineiras já provoca grandes benefícios, estando incluída no que se 

denomina “mudança do estilo de vida” do paciente. 

Porém, antes de sair por aí correndo, pedalando ou praticando exercícios sem estar 

habituado com a intensidade e a prática, procure um profissional da área da saúde e realize 

exames de níveis glicêmicos (açúcar no sangue), colesterol total e fragmentado, pressão 

arterial sistólica e diastólica em repouso sentado e em atividade leve, e caso tenha 

interesse, peça para que realize a conferência das medidas antropométricas gerais 

(circunferências e dobras cutâneas), para poder comparar esses resultados iniciais depois 

de algumas semanas ou meses e acompanhar seu processo de evolução com o 

treinamento. Isso pode ser um ponto chave para a continuidade da prática de exercícios 

pelo indivíduo, pois visivelmente através dos resultados colhidos nas amostras o paciente 

ou aluno terá condições de se auto avaliar e buscar vencer cada vez mais barreiras que 

antes o impediam de realizar as atividades do presente. 

 

- Obesidade genética e ambiental: Qual a importância prática de dividir os obesos em 

genéticos e ambientais? Podemos citar um exemplo do conceito de obesidade genética 

aplicado na prática. Se um obeso ambiental precisar de um remédio para ajudá-lo a 

emagrecer, este remédio pode ser usado, por exemplo, durante uns 6 meses. Se, neste 

período de tratamento, o paciente consegue mudar efetivamente seus hábitos de vida, 

passando a praticar atividades físicas regularmente e a comer de forma saudável, este 

medicamento poderá ser retirado sem que ocorra recuperação do peso perdido. Se o 

paciente for um obeso genético, provavelmente ele precisará do remédio por tempo 

indeterminado, porque, interrompendo, terá uma grande probabilidade de recuperar todo 

o peso perdido.  
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CONCLUSÃO 

Com a realização dessa pesquisa, pude concluir que o principal fator que influencia 

na obesidade é a Mídia, que através de imagens e propagandas, consegue fazer com que 

as crianças consumam seu produto. Mas em partes, os pais também têm culpa, pois 

acabam cedendo as vontades dos filhos e assim colaborando para o ganho de peso. 

Felizmente a obesidade infantil pode ser combatida ainda quando criança. Métodos 

como atividades físicas, alimentação saudável, em casos ais graves a cirurgia e 

principalmente a educação vinda dos pais, ajudam no controle do excesso de peso. É 

importante que os pais ensinem seus filhos desde criança, a se alimentarem de forma 

correta, afinal eles são a fonte de inspiração, ou seja, suas atitudes refletem no 

comportamento dos filhos. 

Os casos de obesidade infantil estão cada vez maiores e isso pode ser considerado 

um grande problema, atrapalhando o futuro dessas crianças que terão complicações em 

seu desenvolvimento, sua saúde e na vida social. 

A obesidade não deve ser encarada como uma fase da infância e sim como o começo 

de um distúrbio que deve ser tratado o quanto antes. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo desse trabalho acadêmico é compreender mais profundamente o 

marketing político e eleitoral, identificar qual o papel dele nos resultados das eleições, 

quais são suas táticas, os conceitos que cercam o marketing político, como ele é trabalho, 

quais são as estratégias usadas, como é planejado, etc. Durante o trabalho destacaremos 

o uso das mídias sociais e as novas ferramentas ligadas a internet, que auxiliam muito na 

hora de bolar uma campanha eleitoral, vermos a importância desses novos métodos, o 

grau de eficiência, o processo de pesquisa e direcionamento do público e algumas notícias 

que envolveram as eleições desse ano de 2014. Buscaremos esclarecer duvidas a respeito 

dos resultados da campanha para o marketing político bem como relacionar isso com o 

resultado real das eleições. 
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CAPITULO I - MARKETING ELEITORAL 

Durante o capítulo tentaremos conceituar Marketing Eleitoral, entender como é feito, 

como é aplicado, quais são os meios e estratégias utilizadas para alcançar os objetivos e 

mostras exemplos. 

 

1.1 CONCEITO 

Para melhor entender o conceito de marketing eleitoral, vamos explicar 

primeiramente o que é marketing: Segundo Kotler (Philip Kotler considerado o pai do 

Marketing) marketing é um processo social, no qual indivíduos ou grupos obtêm o que 

necessitam e desejam através da criação, oferta e troca de produtos de valor com os outros. 

No dicionário Michaelis marketing está conceituado como: 1 Comercialização. 2 

Execução de todos os atos de comércio que sirvam para dirigir o escoamento de 

mercadorias e serviços do produtor ao consumidor. 3 Conjunto de operações que 

envolvem a vida do produto, desde a planificação de sua produção até o momento em que 

é adquirido pelo consumidor. 

Com a definição de marketing em mente já podemos ter uma ideia do porque que 

esse termo invadiu o âmbito político. Podemos assim dizer que se derivarmos o conceito 

de marketing chegaremos a esse conceito de marketing eleitoral: conjunto de atividades 

que visa garantir a maior adesão possível a uma ideia ou causa, que pode ou não ser 

encarnada na figura de uma pessoa, normalmente um político. 

No caso do conceito de marketing “comum” teríamos a relação: 

 

  

 

No caso do conceito de marketing eleitoral teríamos a relação: 

 

  

Vendedor Comprador 

Candidato    Eleitor 
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A partir do momento em que uma pessoa se associa ou diz representar uma ideia, 

uma imagem de capacidade gerencial ou visão política da sociedade em uma eleição, ela 

visa receber em troca um cargo publico eletivo. A moeda dessa troca são os votos que o 

candidato recebe pelas suas promessas de atuação política futura, na qual vai objetivar 

uma melhoria na manutenção do status quo de determinado segmento da sociedade. 

Quando o candidato já possui um mandato eletivo, poderá também receber votos em 

função de seu desempenho anterior. Se fizermos uma analogia com o marketing “comum” 

entenderemos que o candidato é uma “empresa” que vai vender seu serviço para o eleitor 

( comprador ). Suas promessas eleitorais são as características do serviço que esta 

vendendo. E assim como algum produto que o consumidor gosta/confia ele compra de 

novo, um candidato que tem um bom desempenho vai manter o voto de desse eleitor. 

 

1.2 COMO É FEITO 

O marketing eleitoral também precisa investir em pesquisa de mercado. Durante a 

campanha eleitoral ela é usada para procurar explorar e criar estratégias para atrair 

eleitores; entender o que os eleitores desejam; Durante o mandato as pesquisas de 

marketing servem de base para adaptações na política ( Ex: o feedback de um projeto que 

está sendo implementado), ou seja, melhorando a comunicação entre eleitor e 

candidato/eleito e  ajuda a transmitir o progresso uma vez que um político é eleito ou um 

programa já começou. 

Um ponto que vale a pena destacar é que como o objetivo principal das campanhas 

eleitorais é atrair votos, muitas vezes o candidato tenta passar uma imagem dele e do 

partido que não condizem com a realidade. 

O marketing eleitoral como já dito anteriormente, trabalha principalmente a imagem 

do candidato perante o povo, suas propostas e principais qualidades. Essa imagem é 

construída através de propagandas políticas, comícios e debates com outros candidatos, 

além de alguns outros métodos mais “modernos” que veremos nos próximos capítulos. 

O primeiro passo de uma campanha eleitoral é o planejamento. O planejamento 

permite determinar para onde sopra o vento e qual a maneira de avançar com segurança. 

Um candidato está sujeito a muitas pressões ao longo da campanha; se não for capaz de 



 
 

6 
 

avaliar e priorizar corretamente essas pressões, e quiser atender a todas ( ou não atender 

nenhuma), sua situação complicará: se tudo virou prioridade, não há mais prioridades. 

Nesse ambiente hostil que é uma campanha eleitoral, em constante mutação, a lei 

básica para a sobrevivência é a mesma da natureza: sobrevivem os que se adaptam, mas 

só vencem os que são capazes de interagir positivamente com o meio, tendo condições 

para decidir rapidamente frente a ameaças e oportunidades, obtendo vantagens 

competitivas em relação ao ambiente concorrencial em que atuam. E é o planejamento da 

campanha que vai garantir essa interação. 

O planejamento deve ter a estratégia da campanha, o objetivo e o que tem que ser 

feito para alcança-lo. 

Bom mas o objetivo é só ganhar a eleição não é? Não. O objetivo pode ser, por 

exemplo, “lançar” um nome na eleição para que esse candidato possa em outra eleição se 

candidatar a outro cargo.  Para melhor eficiência do planejamento pode- se dividir os 

objetivos em 3 partes:            

 

 

Quanto mais claramente estiverem definidos os objetivos, mais eficiente será o 

processo de planejamento. 

 

 

 

 

Objetivo de 
curto prazo

• +/- 1 ano

Objetivo de 
médio prazo

• 3 anos

Objetivo de 
longo prazo

• 5 anos ou +
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O Ambiente eleitoral pode ser representado dessa maneira: 

 

  

É a capacidade de lidar/ interagir com esse meio ambiente que define o resultado das 

eleições. Como a campanha consegue atingir o eleitorado, qual o comportamento dela 

sobre pressão, como e por quem ela é financiada, como a mídia ajuda a propagar as 

propostas da campanha e como a mídia ajuda a “atrapalhar” a campanha também, a 

relação entre a campanha e seus financiadores, a relação com o seu partido, sua base e 

seus adversários.  

Então para lidar com todas essas variáveis os especialistas em marketing eleitoral 

desenvolveram o SIME – Sistema de informações em marketing eleitoral. O SIME pode 

ser definido como um processo estrutural e interatuante de pessoas, máquinas e 

procedimentos que se destinam a gerar um fluxo ordenando de informações relevantes, 

para uso nas tomadas de decisões. O SIME trabalha os em cinco fases: 
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1. Coleta ( busca dos dados no meio ) 

2. Sistematização ( organização e arquivamento dos dados) 

3. Análise ( confronto e tratamento dos dados ) 

4. Avaliação ( identificação das ameaças e oportunidades) 

5. Disseminação ( Encaminhamento da informação ) 

 
 
 

 
 
 
As Táticas de atuação na campanha, as propagandas feitas para atingir o eleitorado, as 

estratégias para desviar das ameaças vão mudando de acordo com cada candidato e suas 

analises feitas no SIME. 

Por exemplo: alguns candidatos escolhem atacar o candidato adversário, apontando 

defeitos em sua campanha ou mostrando erros que esse candidato já cometeu em outra 

campanha/ mandato.  

 

1.3 POR QUE É FEITO 

O candidato costuma desenvolver um tipo de relação muito particular com o eleitor; não 

é um produto que pode ser comprado testado e jogado fora. Apesar de raramente trazer algum 

beneficio direto, imediato e mensurável ao eleitor os candidatos mais bem sucedidos 

conseguem despertar no eleitorado uma grande identificação e envolvimento, aponto das 

pessoas se oferecerem para ajudar na campanha. 
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Outro fator de extrema importância dentro do marketing eleitoral é a construção de uma 

imagem que passe segurança para o eleitor. No cenário da política brasileira atual, essa 

imagem dos candidatos está um pouco “manchada”, isso se deve aos inúmeros casos de 

corrupção que foram descobertos. Portanto o trabalho de uma campanha eleitoral nessas 

épocas de “crise” deve ser muito mais cuidadoso. Sendo assim, uma época perfeita para 

surgir candidatos “lobos em pele de cordeiro”, como já foi destacado nesse capitulo. 

 

Uma imagem é a soma das crenças, ideias e impressões que o eleitor tem do 

candidato e quanto mais ela contribuir para reforçar e justificar o comportamento do 

eleitor, maiores serão as possibilidades de vir a obter seu voto. 

As crenças e ideias que o candidato defende é a plataforma que ele se apoia para 

seguir com a campanha. Os seus ideais são muitas vezes o que motivam o voto. A maneira 

de se vestir também influencia na hora de criar a imagem do candidato, logo ele deve se 

vestir de acordo com o que quer passar para os eleitores. Outro aspecto que ajuda a montar 

a imagem do candidato é a maneira de falar, se um candidato quer passar uma imagem 

séria de administrador por exemplo ele não vai poder usar gírias durante suas 

apresentações no horário político e outras mídias. 

Assim como no marketing “comum” os candidatos possuem adversários (concorrência) 

e analisar o desempenho dos concorrentes durante a campanha pode ajudar a traçar as 

estratégias e prever as ameaças que os concorrentes mais próximos (que tem porcentagem 

de votos parecida com a sua). Essa delimitação de candidatos mais próximos é importante, 

pois os eleitores podem estar em duvida entre eles, então cada proposta é milimetricamente 

calculada para que alem de não perder um voto para o adversário, o candidato consiga atrair 

os eleitores que a priori iriam votar no outro candidato. 
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Uma vez que o candidato já tenha definido quais os seus eleitores potenciais e qual o 

conceito a ser divulgado junto a eles, resta determinar as formas de divulga-lo: a que tempo, 

de qual maneira e através de que meios. Em primeiro lugar, se as atividades anteriores de 

marketing não estiverem solidamente embasadas, não há propaganda que dará certo. 

Esse processo de divulgação da campanha é conhecido como comunicação eleitoral, o 

objetivo dessa comunicação é informar e persuadir o eleitor a votar e trabalhar para eleger o 

candidato.  

 

 

 

 

 

 

 

1.4 ESTRATÉGIAS UTILIZADAS 

A eficiência dessa mensagem, definida como sua capacidade de provocar no eleitor 

a reação desejada por parte do candidato depende da credibilidade do candidato, da sua 

adequação ao nível de conhecimento dos eleitores, do meio pela qual ela é enviada e da 

sua concordância com o sistema de valores e predisposições do individuo.  

Essa comunicação é feita através de: propagandas na TV, na internet,no rádio, 

folhetos nas ruas, placas/ faixas e até mesmo em adesivos nos carros e aplicativos no 

celular. 

O marketing político é um instrumento de comunicação social essencial. Sua 

importância, no entanto, tem sido uma peça crucial nas campanhas eleitorais, onde alguns 

consideram capaz de eleger qualquer candidato ou enganar a sociedade de acordo com os 

interesses do governo. 

A maioria das pessoas acredita que marketing é só vender um determinado produto, 

mas, Kotler diz que “vender é apenas a ponta do iceberg de marketing” já no processo 

gerencial define-se como o “processo de planejar, executar a concepção, a determinação 

Emissor 

(Candidato) 

Receptor 

(Eleitor) 

Mensagem 

Propaganda eleitoral 

Feedback 
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de preço, a promoção e a distribuição de ideias, bens e serviços para criar negócios que 

satisfaçam metas individuais e organizacionais”. 
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CAPITULO II - MARKETING ELEITORAL DIGITAL - OS 

AVANÇOS DA CAMPANHA EM TEMPOS DE INTERNET 

E REDES SOCIAIS 

 

2.1 - IMPORTÂNCIA 

Atualmente no mundo existem mais de 2 bilhões de usuários da internet. Só no Brasil 

são cerca de 60 milhões de usuários. Seria ingenuidade não aproveitar esse meio para 

divulgar as campanhas eleitorais, assim como seria ingenuidade da parte dos eleitores não 

usarem esse meio para procurar as informações sobre os candidatos.  Mas vamos definir 

claramente o que é marketing eleitoral digital: é a união das ferramentas de marketing 

online com as ações tradicionais de marketing político. É a adaptação da campanha 

política tradicionais para os meios digitais. A Internet possui meios e técnicas próprias de 

divulgação e até mesmo de abordagem. Para os políticos acostumados com as campanhas 

“tradicionais”, ingressar nesse mundo cibernético é uma experiência completamente 

nova. O ambiente é inédito, as ferramentas são distintas, e até mesmo a abordagem do 

eleitor digital é completamente diferente. Não dá para relacionar campanha política na 

internet com um simples meio de divulgação para a campanha tradicional. Tudo deve ser 

ajustado e remodelado para e esse novo ambiente que é a disputa eleitoral na internet.  

O marketing digital eleitoral já é uma realidade na política mundial e brasileira, 

principalmente em decorrência da popularização do acesso à Internet e o uso das redes 

sociais como forma de esclarecimento e pesquisa.  
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Desde as eleições nos EUA em 2008, onde o atual presidente Barack Obama usou 

redes sociais (o Twitter pra ser exata), como maneira de ajudar a divulgar as sua 

campanha presidencial, as redes sociais e o marketing digital tem se tornado imbatíveis e 

obrigatórias nas campanhas eleitorais. 

Qual a importância desse “método”?  Uma campanha de marketing político não pode 

fechar os olhos ao mais de 60 milhões de internautas no Brasil. É uma legião de eleitores 

que fazem a diferença em uma campanha eleitoral seja ela majoritária ou proporcional. 

As pesquisas mostram que aproximadamente 40% dos eleitores chegam no dia da eleição 

sem ter a mínima ideia de em quem votar. É nesse cenário que o marketing digital eleitoral 

se faz presente e esclarece a população, principalmente através das mídias sociais. 

 

 

 

 

Outro ponto a destacar que talvez não tenha ficado tão claro, é o fato de que a não 

utilização do marketing digital nas campanhas eleitorais pode deixar o candidato para 

trás, assim como nas empresas que não investem em marketing digital tendem a ser 

ultrapassadas por outras empresas melhor preparadas. 

A necessidade do momento é se adaptar ao mercado, para expandir a campanha a 

novos públicos. Algumas mídias publicaram que a eleição de 2014 foi basicamente 

decidida por conta da enorme presença na internet dos candidatos a presidência. 
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2.2 - REDES SOCIAIS 

O Brasil já ultrapassa os 100 milhões de usuários nas redes sociais (facebook, 

twitter). A capacidade de penetração dessas redes, principalmente no meio do público 

jovem, representa também o grande número de eleitores. Se analisarmos os últimos anos 

veremos uma forte influencia dessas novas mídias sociais, inclusive para ser utilizados 

para fins políticos/ revolucionários, como por exemplo a “Primavera Árabe” que através 

das redes sociais conseguiu unir milhares de jovens com o mesmo objetivo mas que no 

entanto não tinham total liberdade para isso. Ou podemos também citar um exemplo 

brasileiro: as manifestações de junho de 2013, que assim como na primavera árabe, as 

redes sociais ajudaram os jovens a se unirem e marcarem “pontos de encontros” através 

da rede social facebook. 

Sabendo disso não utilizar as mídias sociais, seria desprezar uma poderosíssima arma 

de conseguir votos. Uma das vantagens dessa nova militância digital é o 

compartilhamento de informações. Como todos estão 24h por dia conectados com outras 

pessoas, se “x” pessoa encontrar um candidato e propostas divulgadas na internet que 

satisfaça seus desejos, essa pessoa vai passar para um amigo e esse amigo pra outro amigo 

e assim por diante. 

 

Seria importante destacar que a realização de uma campanha política nas redes 

sociais, na verdade é o segundo passo de um julgamento anterior, que é ter uma presença 

digital séria e bem planejada. O uso das redes sociais em uma campanha eleitoral é um 

implemento de outras ações de presença digital como, por exemplo, a criação de um site 

ou blog onde o candidato possa apresentar seu programa de governo, biografia, feitos, 

entre outras informações.  
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O marketing eleitoral digital aproxima o eleitor e o candidato. Como já dito desde a 

eleição americana em 2008, as redes sociais na política pegaram seu lugar e não parecem 

ser ferramentas substituíveis. Mesmo fora do período de votações, inúmeros políticos 

expõem sua rotina e seus afazeres do cargo ocupado em perfis nessas redes. Assim como 

o presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, que em sua conta na rede 

social Twitter informa seus seguidores de sua agenda oficial entre outros recados que o 

presidente e sua equipe passam, alguns políticos brasileiros adotaram a mesma técnica e 

além de informar seus eleitores, conseguem mais eleitores. 

Esse avanço nas campanhas eleitorais é apoiado em dois pilares: a interação [a troca 

de informações entre candidato e eleitor, visando construir um programa de governo 

interativo e que atende a necessidade de todos e não só de uma parcela da população como 

é muito comum de ser visto] e o engajamento [A participação dos integrantes da rede 

social na função de propagadores da mensagem de campanha. A criação de uma 

militância digital capaz de expandir o público impactado pelas mensagens enviadas e 

defender a proposta.]. 

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já deixou clara as regras sobre esse assunto, com 

esses avanços, novas regras tiveram que ser criadas e/ou adaptadas. O marketing político 

digital está se tornando um segmento cada vez mais sofisticado e por isso exige dedicação 

e conteúdo relevante e sem infrações pois muitos políticos podem achar que por se tratar 

de um meio mais liberal como são as mídias sociais, que ele poderá reproduzir falácias 

sobre sua candidatura ou até mesmo sobre a candidatura de outros candidatos. 

Não foram só as regras que mudaram, o próprio eleitor evoluiu. Ele não espera pelas 

informações “sentado” como fazia antigamente. Nos dias de hoje o eleitorado busca na 

Internet a informação que precisa, e se o candidato não tem uma estratégia de marketing 

político na Internet ele simplesmente se coloca de fora do leque de opções. Esse é um 

cenário novo com o qual as campanhas de marketing eleitoral devem se preocupar e se 

preparar. Por exemplo: se um eleitor não encontrar informações dobre determinado 

candidato na internet ele não irá saber quais são as propostas dele, se é um candidato ficha 

limpa ou seus feitos durante a carreira. 
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As relações com os eleitores são uma mina inesgotável de sugestões e novos pontos 

de vista que alimentam constantemente a campanha de marketing eleitoral. É por meio 

delas que o candidato e sua equipe conseguem ter uma visão mais clara dos desejos da 

população e quais propostas são simpáticas, ao eleitorado. 

 O marketing político nas redes sociais funciona como um verdadeiro termômetro da 

campanha, fornecendo o melhor feedback que o candidato poderia conseguir. 

Durante as eleições de 2014 era possível acompanharmos toda a campanha política 

e seus desdobramentos através das redes sociais. Durante essa campanha nós encontramos 

de tudo desde dados sobre a carreira e escândalos de alguns políticos até comentários 

sobre as roupas usadas pelos candidatos durante debates transmitidos pela televisão 

Ainda sobre as eleições de 2014, podemos estabelecer que essa foi a campanha 

eleitoral mais “digitalizada” de todos os tempos, alguns dizem até que as eleições para 

presidente foram decididas dentro das redes sócias. Grande parte desse sucesso que foi as 

eleições “digitalizadas” está apoiada no pilar do engajamento, pois durante esse período 

de votações, as candidaturas geraram uma comoção entre os eleitores e chegou até a 

dividir fortemente as ideologias gerando uma bagunça no final das contas. 
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2.3 - PESQUISA E NOVOS MÉTODOS 

As redes sociais tem um poder de comoção que poucas mídias tem. As últimas 

eleições foram um dos assuntos mais comentados no mundo cibernético, nunca se viu 

tamanho envolvimento por parte dos eleitores em uma campanha eleitoral. Foram 

discussões infinitas, informações sobre candidatos compartilhadas (algumas verdadeiras 

e outras falsas), piadas e brincadeiras a respeito dos mais diversos assuntos que se 

envolveram na eleição, entre outros fatos que ocorreram durante o período. 

As regras para essas ultimas eleições começaram a valer dia 6 de junho e 

estabeleciam o que os candidatos podiam fazer ou não nas mídias sociais, no e-mail 

marketing do(a) candidato(a) e no site oficial do(a) candidato(a). Por exemplo, uma das 

regras para as mídias sociais é que o candidato não poderia aparecer em anúncios pagos 

ou que site do(a)  candidato (a)  não poderia ser divulgado em sites de órgãos oficiais. 

Uma outra modalidade de marketing eleitoral é o chamado SMS político. O(a) 

candidato(a) deve ter uma base de dados bem elaborada e completa, definindo as 

segmentações e assim atingindo o publico desejado com o sms. Após a definição dos 

candidatos que irão receber a mensagem, o(a) candidato(a) e sua equipe vão selecionar 

as mensagens que eles desejam passar para os eleitores. Nessa mensagem pode estar uma 

apresentação do candidato, informações sobre sua campanha (como por exemplo 

comícios e eventos que o(a) candidato(a) irá participar – convidando o eleitor para 

comparecer ao evento e assim criando uma relação mais próxima), informações sobre os 

feitos e propostas do(a) candidato(a), etc. Essas mensagens também podem conter links 

para outras mídias, como a pagina do(a) candidato(a) no facebook ou o site oficial da 

campanha.  

Outra ferramenta extremamente interessante foi desenvolvida: um aplicativo 

chamado “santinho móbile” onde ficam expostas varias informações sobres os(as) 

candidatos(as), basta procurar no espaço de busca do aplicativo que estará a disposição 

informações como a ficha, propostas e notícias dos(as) candidatos(as). Então cada 

candidato(a) tem uma página nesse aplicativo e também é divulgado por sms ou por outras 

mídias. 
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A polêmica do Sms político fica pelo fato de que muitos eleitores se sentem 

incomodados em receber essas mensagens e também porque é proibido por lei 

propagandas eleitorais via telemarketing, e houve muita gente que avaliou essa 

modalidade de marketing por sms como telemarketing. Por isso há um certo receio por 

parte dos(das ) candidatos(as). 

 Um dos maiores motivos de fracasso dessa modalidade de marketing eleitoral é falta 

de segmentação. Por exemplo eleitores de São Paulo recebiam mensagens de 

candidatos(as) de outros estados. 

Uma campanha via redes sociais depende muito da equipe do(a) candidato(a), que é 

quem vai postar a maior parte do tempo já que o(a) candidato(a) tem sua agenda a 

cumprir. É também a equipe do(a) candidato(a) que vai acompanhar os votos que estão 

conseguindo já que uma das partes mais interessantes do marketing digital eleitoral em 

redes sociais é a possibilidade de “medir” a votação, a aceitação/rejeição de x candidato, 

a reação dos eleitores dos adversários, entre outras. A equipe fica responsável também 

por responder os e-mails que os(as) candidatos(as) recebem, bem como divulgar links da 

campanha por e-mail também. Por isso é de extrema importância a contratação de mão 

de obra especializada, além de uma administração de pessoal eficaz.  

O uso combinado dessas estratégias de marketing por mídias sociais, sms e –mail 

pode conquistar os eleitores que ainda não se decidiram, principalmente quando a 

campanha esta no final. 
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Como já dito anteriormente o marketing eleitoral digital não para após o fim das 

eleições. Ele se transforma num marketing político, que é manter essa proximidade 

adquirida na campanha durante todo o mandato. Nessa etapa após a eleição o candidato 

eleito ou não deve agradecer o apoio de todos na sua campanha e deve manter o contato 

com os eleitores – principalmente porque em uma nova eleição esses podem ser mantidos.  

Alguns artigos indicam que após as manifestações de 2013, a presidenta Dilma ficou mais 

presente nas redes sociais a fim de melhorar a imagem dela perante o eleitorado. 

O marketing político é um ponto vital para cada candidato, portanto existem diversos 

cursos sobre esse tema  que podem auxiliar quem precisa. Aparentemente pode parecer 

fácil, manter um contato com os eleitores, porém na pratica existem “n” variáveis que 

podem afetar o relacionamento entre eleitor e candidato(a), variáveis essas que podem até 

fazer com que o(a) candidato(a) perca muitos votos, por esse motivo é necessário ter um 

planejamento, uma equipe bem formada, meios de comunicação bem utilizados e isso não 

é uma tarefa fácil. 

Agora um outro ponto a ser destacado dentro das redes sociais são as fanpages que 

alguns candidatos(as) apostam. Primeiramente o que são fanpages? As páginas de fãs 

(fanpages) existem para que as organizações, empresas, celebridades e bandas transmitam 

muitas informações ao seus seguidores ou ao público que escolher se conectar a elas. 

Semelhante aos perfis, as Páginas podem ser aprimoradas com aplicativos que ajudem as 

entidades a se comunicarem e interagirem com o seu público e adquirirem novos usuários 

por recomendações de amigos, históricos dos Feeds de notícias, eventos do Facebook e 

muito mais. Algumas pessoas criam fanpages para outras pessoas, como é o caso que vou 

falar a seguir. 
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Essas fanpages não são oficiais, ou seja, não tem ligação de fato com o(a) 

candidato(a) e sua equipe. São pessoas comuns que admiram o(a) candidato(a) e criam 

uma página na rede social, para divulgar de maneira bem humorada a campanha e os 

feitos do mesmo. Apesar de não serem oficiais, essas páginas também trazem eleitores 

para os candidatos. As páginas atingem um publico alvo mais jovem. 

O marketing político parte do ponto de estabelecer um relacionamento mais próximo 

do(a) candidato e seu eleitorado(a). As mídias sociais tem essa ideia, criar um canal de 

comunicação rápido, simples e de baixo custo para que o(a) candidato(a) possa dialogar 

com os seus eleitores. É uma das partes mais substanciais neste processo da campanha. 

Só faz sentido montar uma campanha através das redes sociais se o(a) candidato(a) e sua 

equipe estiverem preparados para responderem os questionamentos desse canal, portanto, 

é vital que haja uma interação entre as partes envolvidas. O silêncio do candidato ao 

questionamento feito é sinal que o(a) candidato(a) está desrespeitando seu eleitor e que 

de nada adiantou o trabalho elaborado por este canal de comunicação. 
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A propaganda política de certa forma é utilizada com o objetivo de apresentar 

argumentos e opiniões do publico, se bem estruturada poderá induzir a conclusões 

favoráveis aos seus anunciantes. 
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CAPITULO III – FEEDBACK DA CAMPANHA 

3.1 SUCESSO DA CAMPANHA 

Feedback é uma palavra inglesa que significa realimentar ou dar resposta a uma 

determinado pedido ou acontecimento. Em qualquer estratégia de marketing usados 

durante uma campanha eleitoral, há a necessidade de uma resposta para esses esforços 

que estão sendo realizados. Como já foi dito anteriormente, durante a campanha o(a) 

candidato(a) juntamente com sua equipe vai recebendo seu feedback principalmente 

através de pesquisas como IBOPE/Datafolha e via redes sociais – que pode ser um 

termômetro para a campanha. Porém o maior e mais importante feedback que um 

candidato vai receber é o resultado das eleições. É nesse momento que identificamos se 

a campanha de marketing de cada candidato(a)  teve efeito ou se falhou.  

O objetivo do feedback é ajudar. Serve para construir o futuro ao invés de discutir o 

passado. O resultado do feedback deve ser um plano de ação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 FRACASSO DA CAMPANHA 

Durante toda a campanha, a equipe do(a) candidato(a) investiu tempo, dinheiro e 

esforços para conseguir alcançar um objetivo: atrair eleitores. Muitos profissionais da 

área de  marketing foram contratados, muitas propagandas lançadas, muitos posts no 

facebook, muitos comícios realizados, muitos jingles estudados, debates na TV aberta 

comentados e divulgados por outras mídias, entrevistas dos(as) candidatos(as), folhetos 

distribuídos, estratégias traçadas para contornar os problemas, entre outros esforços. E o 
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momento da contagem dos votos é onde essa equipe vai ter a certeza se esses esforços 

foram o suficientes para atrair o publico desejado. 

Esse feedback final vai ser usado principalmente para direcionar os(as) 

candidatos(as) não eleitos. Sabendo onde “erraram” as equipes dos(as) candidatos(as) vão 

se planejar melhor e traçar estratégias melhores para a próxima eleição. Sendo assim o 

feedback é vital na hora de recomeço dos candidatos. 

 

O feedback durante a campanha nas redes sociais é super importante pois detecta 

problemas específicos que podem ser solucionados e dar novo rumo para a equipe. A 

seguir estão alguns gráficos que representam parte do feedback que alguns dos candidatos 

das eleições de 2014 tiveram no decorrer da campanha(Fonte: Scup): 

 

DILMA ROUSSEFF 

     

 



 
 

24 
 

 

 

 

 

AÉCIO NEVES 
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MARINA SILVA 

     

 

 

Com esses números e gráficos podemos analisar o perfil dos eleitores de cada 

candidato(a), podemos descobrir onde o(a) candidato(a) deve divulgar mais sua 

campanha [por exemplo a candidata Dilma está muito presente na rede social facebook, 

talvez fosse a hora de investir mais em posts no twitter] 

Outra coisa importante do feedback é que ele facilita a segmentação do público[ por 

exemplo a separação por gênero e a separação por região do país]. 

3.3 Pontos a Melhorar 

Durante esse trabalho já conceituamos o que é feedback e quando ele é utilizado em 

campanhas eleitorais e também quando as eleições acabam. Portanto agora vamos focar 

no assunto: resultado das eleições de 2014 
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O que essas eleições nos trouxeram foi uma competição decidida nos últimos 

minutos. Ficou marcada pelas discussões épicas nos debates em TV aberta, uma divisão 

acentuada de opiniões (esquerda x direita), uma tragédia que foi a Morte de Eduardo 

Campos – que levou a Marina Silva a concorrer pelo PSB, uma militância muito ativa e 

manifestações a favor e contra candidatos(as) por todo o país. 

 

Fonte: Uol 

 

 

  Fonte: Pragmatismo Político  

Podemos notar como essa eleição foi instável desde o seu principio. A primeira 

reviravolta dessa campanha foi com a morte de Eduardo Campos e a entrada de Marina 

Silva em seu lugar. A principio Marina Silva estava liderando as pesquisas de feedback 

das campanhas, mas após alguns desempenhos em debates e entrevistas ela foi caindo de 

posição e acabou perdendo o lugar no segundo turno. Lugar esse que foi ocupado por 

Aécio Neves, candidato pelo PSDB. 

Muitas polêmicas foram envolvidas nessas eleições e muitas delas nem envolviam 

os três candidatos mais votados. Os debates foram marcados por questões polêmicas, 

assuntos que divergiam opiniões e por insultos e acusações (com e sem fundamento). A 

resposta a esses debates vieram da internet, onde os internautas acompanharam tudo de 
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perto e comentaram tudo pelas redes sociais. O publico começou a se dividir e tomar lado, 

sendo então dividido os votos para cada candidato. 

 Muitos eleitores partiram para a militância durante esse período eleitoral, 

participando dos diversos eventos que os(as) candidatos(as) compareciam, além de criar 

novos eventos e organizar atos de apoio aos candidatos. 

As propagandas durante as eleições ultrapassaram o “vender seu peixe” para ataques 

contra os adversários. Apesar de ser algo comum em todas as eleições (não apenas em 

2014), essas eleições tiveram algumas propagandas barradas por conterem informações 

caluniosas. Vimos também uma evolução interessante nas propagandas, tendo agora um 

conteúdo direcionado a públicos alvos diferentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos notar também que os slogans são muito usados nas campanhas e que eles 

ajudam no processo de identificação entre o(a) eleitor(a) e o(a) candidato(a): 
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 Aécio Neves: #MudaBrasil; Juntos pelo Brasil 

 Dilma Rousseff: #MudaMais; Coração Valente 

 Marina Silva: Coragem para mudar o Brasil; Não vamos desistir do Brasil 

 Luciana Genro: O povo acordou por mais direitos 

Esses slogans foram se adaptando durante a campanha até chegarem nesses que 

vimos a cima. Muitas variáveis influenciam essas frases de impacto, principalmente a 

aceitação do publico. Esse feedback é avaliado pela equipe do(a) candidato(a) e se 

estudam a possibilidade de alteração. Por exemplo o slogan de Aécio foi “Muda Brasil” 

e o slogan de Dilma foi “Muda Mais” devido a aceitação do primeiro. 

Um texto/poema que li, após as eleições e que para mim retratou com perfeição esse 

período conturbado que foi a campanha eleitoral de 2014, foi o texto: 

O Brasil mostrou sua cara nas eleições 2014 de Jurandir Machado da Silva que 

escreve para o Correio do Povo. 

“A hora da urna chegou. 

O Brasil mostrou-se dividido como sempre esteve. 

A máscara caiu. A luta de classes ressurgiu das cinzas. 

The Economist falou em “direita cashmere”. 

É uma variante da direita Miami mais sofisticada. 

Mas teve também a esquerda delirante. 

Ricos e pobres engalfinharam-se. 

Categorias profissionais fardaram-se para a disputa eleitoral. 

Nunca se falou tanto em política. 

A mídia tomou partido. 

Veja antecipou a sua edição desta semana para tentar influenciar o resultado. 

Ainda tem um debate. 

A tendência é que seja uma carnificina. 

Nunca o nível foi tão baixo. 

Poucas vezes tantas verdades foram jogadas na cara dos candidatos sem a menor 
delicadeza. 

Será que os institutos de pesquisa vão errar mais uma vez? 
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Os dados estão quase lançados. 

Aécio bateu com as duas mãos. 

Dilma aprendeu no tranco a gaguejar menos e a dar o troco com mais firmeza. 

No Rio Grande do Sul, na reta final, o pau comeu. 

Não existe campanha política feita só de amabilidades. 

Tudo depende das estratégias de marketing.” 

 

Com a reeleição de Dilma Rousseff, podemos constatar que sua campanha eleitoral, 

sua estratégia de marketing político e suas táticas tiveram sucesso, pois ela foi a escolhida 

pelo eleitorado no 2º turno com 51,64% dos votos. A eleição mais acirrada desde 1989. 

Outra coisa que a vitória da Dilma indica segundo o ministro da Fazenda, Guido 

Mantega, é que o povo brasileiro aprova a política econômica atual. Ele confirmou que o 

governo continuará se esforçando para manter a inflação sob controle e a geração de 

empregos, com o mercado em expansão. 

As eleições também foram marcadas pelo apoio de celebridades/artistas/intelectuais 

a determinados(as) candidatos(as). Quem apoiou Dilma? Chico Buarque; Emicida; 

Gregório Duiviver; Camila Pitanga; Laerte (cartunista); Acione; entre outros. Quem 

apoiou Aécio? Lobão; Luciano Huck; Ronaldo; Angélica; Wanessa Camargo; Narcisa 

Tamborindeguy. Quem apoiou Marina? Caetano Veloso; Gilberto Gil; Dinho Ouro Preto; 

Maitê Proença; Leandra Leal; Betty Gofman; entre outros. O que isso influencia na 

campanha? Conseguir apoio de celebridades/artistas/intelectuais significa que os fãs 

dessas personalidades podem ser votos potenciais para cada candidato. Por exemplo os 

fãs de Chico Buarque podem ter repensado seus votos após sua declaração em apoio a 

Dilma. 
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Esses apoiadores também foram sendo conquistados no decorrer da campanha, assim 

como muitos artistas deixaram de apoiar determinado(a) candidato(a) por conta das 

declarações, propostas apresentadas e táticas de marketing. Um caso marcante 

relacionado a isso foi a retirado do apoio a Marina Silva do ator Mark Rufallo. O ator, 

após descobrir um pouco mais sobre as ideias da candidata, retirou seu apoio.  

No que diz respeito as eleições para governador no Estado de São Paulo, as 

estratégias de marketing eleitoral não se distanciaram muito das estratégias dos 

presidenciáveis. No entanto quem obteve um feedback positivo logo no primeiro turno 

foi Geraldo Alckmin do PSDB, reeleito com 57,31% dos votos. Se analisarmos as ultimas 

eleições para o governo de São Paulo, constataremos que as táticas de marketing político 

do PSDB são muito efetivas no estado. 

Os candidatos concorrentes fizeram campanhas inovadoras, com jingles marcantes, 

etc. Porém não foi uma eleição tão polêmica quanto à para presidência da republica, 

mesmo porque pelo resultado dado já no primeiro turno percebemos que os paulistas já 

estavam bem decididos no que se diz respeito a governador. 
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CONCLUSÃO 

Pela observação dos aspectos analisados, pudemos compreender como funciona o 

marketing eleitoral e sua importância tanto para as eleições quanto para vida política dos 

candidatos após o término das eleições. A necessidade de nos adequarmos as novas 

tendências no que diz respeito à tecnologia e mídias sociais, pois se nessa eleição de 2014 

podemos dizer que foram praticamente decidias pela internet, nos próximos anos essa 

influencia vai aumentar consideravelmente, trazendo então a obrigação de saber lidar com 

todas as variáveis que estão ao redor do mundo cibernético.  

Discutimos assuntos que envolveram as eleições e como isso afetou no marketing 

eleitoral de cada candidato. Ao final de tudo vimos o feedback da campanha com seus 

resultados e explanações sobre tudo que envolveu essa polêmica e épica eleição. 
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INTRODUÇÃO 

    O termo Marketing de Guerrilha caracteriza uma guerra de ações estratégicas que, 

principalmente, as pequenas empresas vêm utilizando para combater as grandes 

empresas, utilizando recursos comuns e de forma criativa para despertar a atenção do 

publico. A guerrilha consiste em poucos recursos ou recursos mínimos para alcançar o 

maior resultado possível. 

    Com o aumento do mercado e a grande concorrência entre as empresas, tornou-se 

preciso destacar-se perante a concorrente para conseguir atrair a atenção do público, e 

para alcançar este objetivo utilizam os meios de comunicações tradicionais e saturadas 

(TV, rádio e mídia impressa) para persuadir o público de uma maneira exagerada e 

invasiva. 

    Com isto é preciso criar novas formas de comunicação para conseguir atrair a 

atenção do público e fazer com que ele absorva da melhor forma possível a mensagem a 

ser transmitida. 

    Marketing de Guerrilha está no contato direto com o público-alvo, que possibilita a 

empresa conhecê-lo de forma mais aprofundada e verificar como este consumidor reage 

à experiência, aproximando-o da marca. Além disso, algumas ações, por serem criativas 

e pioneiras, aparecem na mídia de forma gratuita, gerando comentários que divulgam o 

nome da empresa sem custo. 

    Com o avanço tecnológico, as informações são mostradas aos consumidores 24 

horas por dia, sem interrupções. A internet, por exemplo, tornou-se um dos principais 

meios para disseminar informações rapidamente, alem da mídia, que pode agregar um 

bom valor a marca, essas são algumas das ferramentas que veremos nesta pesquisa. 

    A escolha pelas melhores estratégias e táticas, possibilita melhores resultados 

financeiros e de marca. De forma criativa e pioneira, pode-se estimular o consumo, e 

consequentemente aumentar o faturamento da empresa, desenvolvendo a consciência de 

marca percebida pelo consumidor. 
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CAPÍTULO I: O MARKETING DE GUERRILHA 

1.1 O QUE É O MARKETING DE GUERRILHA 

    O termo Marketing de Guerrilha é originado da guerrilha bélica. Trata-se de um tipo 

de guerra em que o principal objetivo é impor suas ideias, liquidando com seus 

concorrentes. É uma estratégia composta de diversas ferramentas que permitem ter os 

seus dispositivos reconfigurados no tempo e espaço, de acordo com a realidade, os 

recursos e as intenções do anunciante. 

    Este tipo de Marketing surgiu da necessidade de novas técnicas publicitárias na 

década de 70, devido à diminuição da eficácia das propagandas atuais, porém, seu ápice 

ocorreu somente nos anos 80, com a publicação do livro de Jay Conrad Levinson, com o 

objetivo de possibilitar grandes resultados com pequenos investimentos nas organizações. 

   Um marco na historia do Marketing de Guerrilha é a publicação do livro de Jay 

Conrad Levinson, Guerrilla Marketing de 1982, com o objetivo de possibilitar grandes 

resultados com pequenos investimentos nas organizações. Levinson diz que pequenas 

empresas empreendedoras são diferentes de empresas grandes, ele diz que pequenos 

negócios não são versões menores de um negócio grande. Por causa da falta de recursos 

dos pequenos negócios, estes precisam utilizar diferentes tipos de estratégias de 

marketing e táticas. 

   Ele afirma que é possível desenvolver campanhas e ações publicitárias, criativas e 

inovadoras, sem investir muito dinheiro. As formas para fazer isso são as mais diversas, 

desde intervenções nas ruas, colocações de mídia em lugares inusitados, criações de 

espaços exclusivos para ações, entre outros. A partir dessa data, o Marketing de Guerrilha 

vem ganhando muita força nas estratégias de propaganda, na atual sociedade saturada 

de comunicação, grandes empresas começam a utilizar o Marketing de Guerrilha em 

seu mix de marketing para atingirem os corações e mentes de seus públicos-alvo e 

trazerem atitude para suas marcas. 

   Em geral, táticas de guerrilha são usadas por uma parte mais fraca contra uma mais 

forte. Se por um lado os guerrilheiros muitas vezes carecem de equipamentos e 

treinamentos militar adequados, por outro lado contam com a ajuda de populações que os 

defendem e com ataques-surpresa ao inimigo, sem necessidade de manter uma linha de 
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frente. O conhecimento do terreno de combate também é uma arma bastante usada na 

guerra de guerrilhas. É, portanto, uma estratégia que utiliza meios e ações inusitadas a 

fim de alcançar o resultado almejado. 

  Assim, pode-se afirmar que o marketing de guerrilha é caracterizado como uma 

alternativa para as pequenas empresas, pois propõe uma maneira criativa de se pensar 

outras aplicabilidades para certos dispositivos, sem os altos investimentos que 

as mídias convencionais demandam. Serve também para as grandes empresas, como uma 

estratégia complementar às campanhas publicitárias que buscam estabelecer mais 

interatividade com os receptores, com vistas à promoção da mídia espontânea, invisível 

ou buzz marketing. 

 

 

   Todos os dias somos bombardeados por propagandas vindas por todos os meios. 

Nem sempre estamos dispostos a recebê-las, porém, nos falta escolha. As propagandas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Meios_de_comunica%C3%A7%C3%A3o_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/Receptor_(comunica%C3%A7%C3%A3o)
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estão no ônibus, na TV, rádio, nas revistas, nos nossos e-mails, enfim, por todos os cantos 

elas estão espalhadas. 

   Existem diversas formas de propaganda, em muitas vezes nós nem percebemos que 

estamos sofrendo influência de alguma delas. Os chamados “guerrilheirosmooca do 

marketing” estão sempre criando novas estratégias para atrair o consumidor. Geralmente 

essas propagandas são feitas na rua, sem muito custo e com alto poder de impactar as 

pessoas. 

   O grande diferencial do Marketing de Guerrilha é que o ato que está acontecendo 

não pode parecer uma propaganda, mas sim tem o objetivo de intrigar, deixar as pessoas 

se perguntando o que está acontecendo e se é realmente real. 

 

   Um dos princípios básicos do Marketing de Guerrilha é abandonar as mídias comuns 

criando novas opções de comunicar, seguindo a idéia “não compre mídia, crie uma”.           
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Esta grande alternativa foi muito importante depois da grande demanda de propaganda 

em jornais, revistas e televisão. 

   A grande busca por mídias alternativas é um sinal de que a propaganda tradicional 

não está mais conseguindo obter os resultados esperados. O que todos sabemos é que os 

consumidores não conseguem mais captar as mensagens, pois o número de informações 

diárias é muito grande. Por todos esses fatores a propaganda vem se reinventado, e os 

profissionais de marketing também. As empresas buscam resultados, e quando a 

veiculação em mídias de massa não gera mais este efeito, está na hora de mudar. 

   Por essa razão o Marketing de Guerrilha amplia a comunicação, usando profissionais 

multidisciplinares, e agências de comunicação, na qual há a integração de vários 

profissionais como o de relações públicas, jornalistas, sociólogos, e outros. A guerrilha 

se utiliza da mídia espontânea de duas formas. Pode criar algo totalmente novo e 

inusitado, que chama a atenção automaticamente dos veículos de comunicação, ou 

trabalha pesado na questão de produção de releases e materiais editoriais, que são 

enviados aos veículos de comunicação. Não há certeza em que o material será publicado, 

como também, se sofrerá alterações ou acréscimo de informações, mas se for aceito irá 

transmitir com credibilidade as informações da empresa. 

 

1.2  MANEIRAS DE UTILIZAÇÃO  

Marketing de Emboscada 

   O marketing de emboscada originou-se na década de 80, quando, nos Jogos 

Olímpicos, a empresa Kodak se aproveitou dessa estratégia. Ela fez a transmissão das 

competições, com apoio ao time dos Estados Unidos, sendo que a patrocinadora oficial 

do evento era a Fuji, sua principal concorrente. Discute-se a legalidade desta ação, uma 

vez que as empresas oficialmente patrocinadoras de um evento consideram-se 

prejudicadas. Essas, realizam um alto investimento e perdem a exclusividade de apoio, 

com a intromissão de outras marcas por meios distintos, mas essas sem ter comprado o 

direito de expor sua marca no evento. 
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Astroturfing 

   O astroturfing surge da alusão à marca de grama sintética AstroTurf utilizada nos 

Estados Unidos. A expressão grassroots é empregada pelo senador norte-americano 

Lloyd Bentsen para se referir a movimentos espontâneos de um grupo. Dessa forma, o 

astroturfing começa a ser utilizado como uma ação “que pareça ser popular para que as 

outras pessoas sejam influenciadas a comprarem a idéia. Uma ação sem raízes e que 

parece real, mas não é.” Daí a grama artificial. 

 

Eventos e Patrocínios  

   Eventos e patrocínios são exemplos de mídias tradicionais utilizadas pelo marketing 

de guerrilha. Os eventos são promovidos pelas empresas com o intuito de despertar certas 

sensações no público participante, na tentativa de “traduzir na ação o posicionamento da 

marca”. Os patrocínios possuem esse mesmo objetivo, mas nesse caso, a empresa investe 

financeiramente ou com a cessão de seus produtos/serviços em eventos que a empresa 

considera propício associar sua marca. 

 

Flashmob 

   Multidão Espontânea é a tradução literal para o termo flash mob, que no Brasil 

corresponde à expressão arrastão. É uma performance organizada no local, sem ensaios 

prévios, onde o precursor da ação apresenta um plano de idéias a ser seguido por todos. 

 

Marketing Invisível  

  O marketing invisível é geralmente utilizado no lançamento de produtos, no sentido 

de se prever e conhecer a reação do target, permitindo que uma idéia seja repassada entre 

as pessoas, sem que elas estejam cientes da exposição da mensagem e da persuasão a qual 

estão submetidas. 
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Marketing Digital 

   O marketing viral é uma forma de disseminação da mensagem visando um 

aumento exponencial de conhecimento da marca, muito utilizado nas redes sociais na 

internet. A base de planejamento para se aplicar essa estratégia deve conferir um 

sentimento, um desejo de compartilhar uma mensagem com outras pessoas, para que se 

efetive essa idéia de disseminação e compartilhamento de conteúdo naturalmente. 

 

Performance  

   A performance é algo inerente ao homem, a partir do momento em que ele estabelece 

uma relação com o tempo e o espaço. De forma mais objetiva, a ação geralmente é 

executada nas ruas, em lugar aberto ao público, onde os performers usam do próprio corpo 

para divulgar um conceito, uma idéia ou marca, em função de promover a interação da 

"mídia humana" com o público. 

 

PR Stunt  

   A ferramenta PR Stunt está ligada ao papel desempenhado por profissionais de 

relações públicas na imprensa, por isso as iniciais PR, Public Relations. Traduz-se Stunt 

como golpe, truque, proeza, façanha. Os profissionais de relações públicas preparam 

press-releases a serem enviados à imprensa a fim de causar impacto na mídia e promover 

polêmica e buzz. 

 

Culture Jamming  

   O primeiro autor a conceituar o culture jamming, na década de 90, foi Dery . Os 

cultures jammers efetuam usos “inesperados de lugares comuns da linguagem 

publicitária, interferências em produtos, brinquedos, cartazes, outdoors ou marcas e, re-

atualizam toda uma tradição, ou anti-tradição, de contestação e inconformismo. Para 

Dery, o jamming vai além de uma ferramenta de expressão e representa a própria cultura 

dos grupos que pretendem, muitas vezes, questionar o sistema econômico e político. 
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Happening 

   É um termo criado por Krapow (1969), que, sob a influência do minimalismo, esteve 

paralelamente ligado ao movimento hippie, nos anos 60, característico do movimento da 

contracultura. Acontecimento é a tradução literal do termo, que segue a mesma proposta 

da performance, pela forma de expressão, pelo ambiente por onde perpassa a ação e pela 

ferramenta à qual ambas atividades geralmente utilizam - o próprio corpo. Não tende a se 

preocupar com a estética como resultado final, o que devido a isso, não é considerado 

como arte por alguns artistas. 

 

Land Art - Arte da Terra  

   Como o próprio nome diz, relaciona-se às obras que transformam um espaço natural 

utilizando o ambiente como suporte e ferramenta. Surgiu, na década de 60, pelo interesse 

às causas ambientais e a partir da contraposição de vários artistas europeus e americanos 

ao minimalismo que compunha as obras da época. A land art é percebida como uma obra 

que rompeu com museus e galerias, devido à dimensão dos projetos que nem sempre são 

efetivados. 

 

1.3 CASES 

CASE 1: Como a principal intenção das empresas no marketing de guerrilha é 

“chocar” as pessoas, e fazer com que realmente o receptor absorva a mensagem com a 

ação de Marketing escolhida, alem de atingir o maior numero de pessoas possível, as 

empresas frequentemente fazem suas ações de marketing em lugares com grande fluxo 

de pessoas, ou por um meio bem visível.  

    Nada mais visível que um ônibus, que anda por uma cidade inteira propagando sua 

marca por diversos lugares ao mesmo tempo. Esse é um dos motivos que varias empresas 

escolhem fazer intervenções publicitárias em ônibus.  

    Alguns exemplos de utilização do ônibus como ferramenta de marketing: 
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CASE 2: A intervenção urbana é uma das “modalidades” mais usadas no Marketing 

de Guerrilha. O motivo é simples: é uma das que mais impressiona o receptor. E foi 

exatamente esse artifício que a Procter & Gamble usou para promover a sua linha de papel 

toalha Big Spills. A empresa derramou produtos de tamanho gigante pela rua. Em Nova 

York foi colocada uma xícara de café de seis metros de altura derrubado e derramando 

sobre a calçada - com vapor e aroma do café feito na hora. Em Los Angeles havia um 

picolé de sete metros de comprimento no chão. Além do produto, uma placa compunha o 

cenário na rua: “esse é um pequeno trabalho para o Big Spills”.  
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CASE 3: Com grande circulação em escritórios e empresas, a post-it resolveu atingir 

os estudantes e mostrar a necessidades dos lembretes. Em uma universidade do Peru, a 

marca instalou a mensagem "Devolver o livro de inglês" esculpida em um letreiro de 

gelo. A medida que o dia passava, o letreiro derretia e mostrava aos estudantes, que 

assim como o gelo, a memória é frágil. 

CASE 4: Muitas empresas gostam de utilizar as paradas de ônibus em estratégias de 

ações de marketing de guerrilha. Claro, muitas pessoas passam em frente ou param nesses 

pontos, o que se torna uma ótima possibilidade para visualizar um produto ou uma 

mensagem. O Guaraná Antarctica resolveu colocar balizas de futebol para promover a 

Copa do Mundo e seu refrigerante. No anúncio do Fitness First, o banco funciona como 

uma balança e o peso é apresentado no quadro para que todos vejam. Já a Nivea colocou 
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um refrigerador de ar escondido em um pacote enorme de pó Nycil, para imitar o efeito 

de frescor do produto sobre a pele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 NOVAS TENDÊNCIAS 

   O marketing de guerrilha conta com algumas vantagens e desvantagens, o desafio 

do administrador hoje é lidar da melhor maneira possível com o marketing e atingir o 

consumidor de maneira eficaz. Algumas vantagens e desvantagens do marketing de 

guerrilha: 

VANTAGENS: 

 É uma técnica de baixo custo e grande alcance; 

 Quando bem implementada a campanha de comunicação atinge o seu pico no estado 

inicial através do fomento da curiosidade causado pela originalidade da comunicação. 

 O Marketing de guerrilha, quando é verdadeiramente diferente, surpreendente e 

divertido, é excelente para amplificar a comunicação de uma marca através da 

assessoria de imprensa, sem custos associados; 

 O marketing de guerrilha, é utilizado, principalmente, pelas pequenas empresas, pois 

criar pequenos eventos para divertir e surpreender os futuros consumidores é 

infinitamente mais barato do que 30 segundos em horário nobre; 
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 Nem sempre é necessário ter um grande Budget para dar a conhecer a sua marca, 

muitas vezes um bom posicionamento e uso de algumas ferramentas de guerrilha de 

forma consistente servem; 

 As ações são de rápida implementação, pois como não existe grande estrutura ou 

produção é possível implementar as mesmas em horas ou dias; 

 Estas são ações que podem ter muito impacto, gerando boca-a-boca; 

 Comunicam as marcas e produtos de maneira viva, integradas com o dia-a-dia das 

pessoas; 

 O marketing de guerrilha consegue sair das fórmulas que condicionam outras técnicas 

mais tradicionais de comunicar, o que permite aparecer de formas e em locais 

alternativos que habitualmente suscitam surpresa, controvérsia e, por vezes, até 

alguma polêmica (pretendida pela marca); 

 É um tipo de marketing onde a agência e o cliente podem arriscar mais, indo mais 

longe na comunicação com o público-alvo; 

 As ações permitem às marcas uma maior interação com o consumidor e, logo, uma 

maior vivência da marca; 

 O próprio consumidor, num mercado altamente saturado, tem tendencialmente maior 

disponibilidade para este tipo de comunicação. 

DESVANTAGENS: 

 Com o passar do tempo, se não houver uma constante revitalização da forma de passar 

a mensagem, esta torna-se maçadora, perde o fulgor de ser novidade, e a atenção do 

consumidor acaba por diminuir, desvanecer e, por fim, desaparecer; 

 Normalmente, são ações muito mais localizadas, de pequena ou média dimensão, das 

quais não se podem esperar os mesmos resultados de uma comunicação mass market; 

 Corre-se sempre algum risco da ação acabar por ser contrária aos valores e objetivos 

da marca; 

 Pela ousadia que as vezes trazem, as ações de guerrilha podem virar-se contra o 

anunciante e a marca ficar mal vista pelo consumidor; 
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 Com o marketing de guerrilha há muito menos possibilidade de controlar quantas e 

que pessoas terão contacto com a sua ação; 

 Pelo fato desta técnica escolher tácticas alternativas e colocar-se fora dos espaços 

tradicionais este tipo de comunicação, está também menos protegido e mais sujeito a 

arbitrariedades. 

   O Marketing de Guerrilha é um tipo de marketing que tem vindo a ganhar cada vez 

mais adeptos, em especial pequenas e médias empresas que não têm os recursos 

financeiros para concorrer com campanhas milionárias de outras marcas, sendo uma boa 

alternativa de divulgação para empresas com recursos financeiros limitados É uma 

técnica de marketing não convencional, usada pelo empreendimento que pretende 

diferenciar-se no meio de tanta saturação de informação. 

 

    O Marketing e a propaganda como conhecemos está mudando, e o administrador de 

hoje em dia deve estar atento a essas mudanças, vemos as organizações usando novas 

estratégias e ações, antes desconhecidas, um exemplo disso é a internet, as redes 

sociais estão se tornando mais importante para as marcas, a comunicação tradicional já 

não é tão efetiva como costumava ser, os departamentos de marketing estão se 

tornando mais operacionais e menos estratégicos, resultados de curto prazo são 

prioridade e “promoção” vem ganhando espaço do “branding”.  

    Além disso existe muita informação sobre tudo e pouco tempo/pessoal disponível 

para fazer sua gestão, fora a preocupação com novas táticas para chegar com maior 

eficácia no consumidor. Desse modo vimos novas tendências no mundo do marketing. 

Vamos ver algumas delas nos capítulos seguintes. 
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CAPÍTULO II: MARKETING DIGITAL 

2.1 O QUE É O MARKETING DIGITAL 

   Marketing digital são ações de comunicação que as empresas podem se utilizar por 

meio da Internet e da telefonia celular e outros meios digitais para divulgar e 

comercializar seus produtos, conquistar novos clientes e melhorar a sua rede de 

relacionamentos. O marketing digital engloba a prática de promover produtos ou serviços 

através da utilização de canais de distribuição eletrônicos para chegar aos consumidores 

rapidamente, de forma relevante, personalizada e com mais eficiência. 

   O marketing digital traduz-se em ações de Marketing (Estratégicas, Econômicas e 

Operacionais) adaptadas aos meios digitais, de forma a obter, nestes canais, a mesma 

eficiência e eficácia do marketing tradicional e em simultâneo potenciar os efeitos do 

marketing tradicional. Na sua operacionalização são, normalmente, utilizados canais, 

meios e ferramentas digitais. 

   O Marketing Digital é Marketing, e deve ser entendido como parte da estratégia de 

Marketing de uma organização, ele depende das mesmas premissas do Marketing, ou seja, 

o conhecimento do público alvo, da estratégia da marca, do planejamento estratégico da 

empresa, e da cultura organizacional onde será implantado. 

   Estratégia e conteúdo são as palavras chave quando se fala de marketing digital. Na 

internet, as empresas se diferenciam não só por suas marcas, produtos e serviços, mas 

para o conteúdo que oferecem em seus sites e mídias sociais. Por isso, investimos muita 

energia no planejamento do que deve ser feito e na execução conjunta com o cliente, que 

deve se adequar às novas formas de comunicação e relacionamento que a internet fez 

surgir. 
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   Desde campanhas locais em portais regionais até campanhas em sites de conteúdo e 

portais verticais, existem diversas estratégias que podem ser utilizadas para alcançar bons 

resultados na internet. A Lógica Digital conhece muito bem o mercado online. 

   A conquista e fidelização do consumidor online dependem de estratégias de alcance 

de público, posicionamento de marca e utilização de ferramentas de medição de retorno, 

justificando investimentos e mostrando quais são os melhores caminhos já traçados e 

quais ajustar. 

   O e-marketing ou marketing eletrônico baseia-se na utilização das tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) no processo de criação, comunicação e fornecimento 

de valor aos clientes, e na gestão das relações com os clientes, de modo a beneficiar a 

organização e os seus stakeholders (públicos-alvo). 

   Existem centenas de ferramentas de marketing digital, no entanto, nem todas são 

adequadas às diversas empresas e sectores. A chave para o sucesso é a combinação do 

marketing tradicional com as novas ferramentas online, para desenvolver uma plano de 

e-marketing que se ajuste às necessidades e características de cada empresa. São algumas 

dessas ferramentas o E-Product Marketing, E-Research, E-Pricing, E-Promotion, E-

Audit, E-Commerce, E-Advertising, E-Branding, Trade E-Marketing, E-Communication. 
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   Em tempos de ferramentas como Google, Facebook, Twitter e Instagram, é difícil 

encontrar um empresário ou executivo que duvide da influência da internet na decisão de 

compra dos consumidores. Saímos de uma época de ceticismo quanto ao poder do 

ambiente digital e das mídias sociais para uma era em que a maioria das empresas tem 

consciência da relevância de promover ações de marketing e publicidade online. 

 

   Há, no entanto, mais possibilidades para fazer o negócio aparecer online que exigem 

esforços e, muitas vezes, um funcionário dedicado a isso. Em épocas de rede social, o 

cliente quer o retorno cada vez mais rápido e eficiente, a qualquer hora do dia.  

 

   Muitas pequenas empresas e startups alcançam um novo patamar quando prestam 

mais atenção no comportamento dos consumidores online. Com custos mais acessíveis, 

o marketing digital se tornou um aliado para aumentar as vendas desses negócios. Se o 

empreendedor se dedicar, consegue começar este trabalho de divulgação sozinho, criando 

perfis em redes sociais que combinem com seu público e criando um site amigável para 

o usuário. 

   Cada vez mais as companhias incluem em seus planejamentos estratégias e ações 

voltadas ao mundo virtual, por meio da contratação de analistas, especialistas e 

consultores nesta área. Entretanto, a maioria das corporações ainda tem muitas dúvidas 

sobre como utilizar melhor seus recursos e direcionar de forma eficiente os investimentos 

para promover sua imagem. 
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   O marketing digital se tornou imprescindível para os negócios de qualquer tamanho, 

mas sua influência pode variar de um setor para o outro. Portanto, a primeira pergunta 

que se deve fazer antes de investir nesta área é: Qual a influência da internet no processo 

de decisão de compra no meu setor? 

 

2.2 IMPORTÂNCIA NO CENÁRIO ATUAL 

   Não importa se o empreendimento já está trabalhando ou não com ações na internet. 

Mesmo que uma empresa não tenha realizado nenhuma ação no meio virtual, seguramente 

o consumidor já comenta sobre sua experiência de consumo e ela já tem uma reputação 

estabelecida nas mídias sociais.  

   A reputação é, em última análise, a imagem que o consumidor faz de uma marca e 

vai muito além da opinião positiva ou negativa; envolve impressões sobre a sua posição 

com relação a temas como meio ambiente, sustentabilidade, acessibilidade, 

responsabilidade, atenção ao cliente, qualidade de produtos e serviços, comprometimento 

e muitas outras características que influenciam a forma como o cliente enxerga a empresa 

como um todo.  

   As pessoas mudaram seus hábitos, e o consumidor de hoje em dia tem o mundo 

digital como uma das principais fontes de consumo, e as empresas, atentas nisso, devem 

se moldar ao desejo do consumidor, e assim, ter uma boa atuação na área virtual. 

  Como a internet é um universo extremamente amplo, muitos ativos pertencem a 

terceiros, e não à empresa. É o caso de uma página corporativa no Facebook ou no 

Twitter. Embora a conta na rede social seja da empresa, ela de fato pertence e tem que 

seguir as regras da plataforma que a hospeda. 

   Além de avaliar os ativos digitais que possui e qual o seu valor, é necessário analisar 

o seu estado atual. Um perfil no Twitter que não é utilizado há mais de três meses não 

tem o mesmo valor de um perfil ativo, atualizado e com posts freqüentes, mesmo se os 

dois tiverem quantidades equivalentes de seguidores. 
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  Os consumidores são muito atingidos por, principalmente, essas plataformas de 

comunicação que tem grande fluxo de informações e pessoas, como o Facebook e o 

Twitter, então é de extrema importância que as empresas estejam atualizadas e ligadas 

nessas plataformas para não ficar pra trás no mercado virtual.  

 

 

   A facilidade de publicar conteúdo na internet está transformando o consumidor de 

um canal receptor para um emissor de informação. Desde a criação de fãs clubes, 

comunidades, elogios e reclamações, e qualquer informação antes restrita a poucos, agora 

é pública e interfere na opinião de outros consumidores. Aprender a interagir com estes 

consumidores é um dos desafios do atual profissional de marketing. 

   O seu potencial não é só a comunicação e informação, mas funciona cada vez mais 

como um instrumento de venda.Enumeram-se algumas vantagens da utilização da 

internet na estratégia de marketing: 

 Permite uma maior acessibilidade – comunicação 24h por dia, 7dias por semana, 

365 dias ao ano; 

 

 Melhora e possibilita a personalização na individualização das mensagens; 

 

 Cria uma enorme interatividade com os seus clientes e os que são potenciais. Isto, 

porque o receptor/cliente pode selecionar a informação e comunicar como melhor 

entender com o emissor/empresa; 
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 Permite quantificar, avaliar de imediato e de forma viável o impacto da estratégia 

de comunicação com o mercado; 

 

 O baixo custo associado a essa comunicação que se vai multiplicando uma vez 

que o número de utilizadores vai aumentando. 

 

 

2.3 INSERÇÃO NO MERCADO 

   O mercado de Marketing sofreu muitas alterações conforme as mudanças ocorriam 

na sociedade, afinal o papel do marketing é esse, acompanhar a sociedade e suas 

mudanças e necessidades. Conforme a internet foi virando indispensável para a 

sociedade, e as pessoas mais acessavam e usavam ela como uma ferramenta usual em seu 

dia a dia, os administradores e marketeiros tiveram que seguir o mesmo caminho. 

   Houve uma mudança significante no jeito de fazer marketing se formos comparar os 

dias atuais com antigamente, e a internet foi uma das mudanças mais notáveis no ambiente 

de marketing. As organizações tiveram que se adaptar a isso e montar um esquema para 

ingressar nesse “novo” ambiente dentro do marketing.   

   No entanto para fazer o negócio aparecer online exigem esforços e, muitas vezes, 

um funcionário dedicado a isso. Em épocas de rede social, o cliente quer o retorno cada 

vez mais rápido e eficiente, a qualquer hora do dia. 

  Alguns cuidados básicos devem ser tomados para ingressar nesse ambiente virtual: 

 

PRODUZA CONTEÚDO 

   Uma boa ferramenta para atrair clientes é produzir conteúdo, livre de propagandas 

do seu produto, e virar referência na sua área de atuação. “O que mais funciona, até porque 

pouca gente faz, é conteúdo educativo sobre o tema do seu negócio. O resultado em tração 

de potenciais clientes e até na conversão é muito grande”, explica Eric Santos, CEO da 

Resultados Digitais, empresa focada em marketing digital para pequenas empresas. 
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USE BEM AS REDES SOCIAIS 

   Quem já atua nas redes sociais sabe como este canal é relevante para pequenas 

empresas. Não basta ter um perfil, é preciso usá-lo com estratégia. O trabalho vai além 

de ter muitos fãs ou seguidores, é preciso criar engajamento. 

 

PENSE NO CURTO E NO LONGO PRAZO 

   A criação de conteúdo em um blog da empresa costuma dar retorno no longo prazo, 

quando o negócio ganha fama por ser especializado em sua área. Ser referência não 

acontece do dia para noite. Por outro lado, tem uma série de coisas que dão resultado no 

curto prazo. Uma delas é a compra de mídia, como investir em Google Adwords ou no 

Facebook. Isso permite ganhar fôlego para trabalhar as estratégias de longo prazo de 

forma correta. 

 

OBSERVE O MOBILE 

   Com smartphones mais baratos, os consumidores querem encontrar empresas e até 

comprar sem precisar usar um computador. É preciso se adaptar, criar aplicativos, ter um 

site amigável às telas dos celulares e até pensar em ações específicas para este meio. 

 

NÃO COPIE AS GRANDES 

   Outro ponto importante na hora de pensar sua estratégia online é não copiar o que 

grandes empresas estão fazendo. A dica é observar como outras pequenas e médias 

empresas atuam nas redes. “A realidade é diferente. A grande empresa tem orçamento 

maior e métricas diferentes. Para pequenas, as métricas devem ser mais próximas de 

resultado de negócio do que de criar um buzz”, diz o especialista em pequenas empresas, 

Eric Santos. 
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INVISTA EM ATENDIMENTO 

   Se você faz vendas online, divulgue claramente como o cliente consegue entrar em 

contato com a empresa, seja para reclamações ou dúvidas. Isso ajuda a criar credibilidade 

e aumentar as vendas. Tem que ter a informação do horário de atendimento e ir além das 

17 horas. Muita gente compra fora do horário comercial e tem dúvidas. 

 

CUIDE DA INFRAESTRUTURA 

   Um site bonito e funcional só vale a pena se a hospedagem suportar os acessos do 

público. Uma dica é se precaver durante épocas de grande fluxo de compras e promoções. 

Online, a concorrência fica ainda mais acessível ao cliente. 

   Preste atenção na velocidade e no compartilhamento de servidores. A geração nova 

não tem paciência para esperar carregar. Se demora mais do que sete segundos, não 

aparece bem no Google. 

 

CONHEÇA SEU PÚBLICO 

   Na hora de criar materiais de divulgação, saiba identificar quais são as preferências 

do público. Se a idéia é fazer uma divulgação mais personalizada, conheça o histórico de 

compra do cliente. 

 

ENFIM... 

   Depois de tomados todos os devidos cuidados e preocupações a empresa pode se 

lançar no mercado virtual e tentar agradar o quanto mais seus clientes para criar maior 

fidelização e, assim, maior sucesso da marca no mercado e em seu marketing digital. 

 

2.4 EXEMPLOS DE MARKETING DIGITAL 

  O Facebook é a rede social mais popular em todo o mundo e aquela que permite 

chegar mais rapidamente a um público alvo cada vez mais alargado. Existem algumas 



 
 

24 
 

regras básicas de gestão profissional do Facebook, que deverão ser levadas em 

consideração pelas empresas, por forma a conseguir uma comunicação mais eficaz e 

eficiente, consonante com os seus objetivos comerciais, nomeadamente, estabelecer à 

partida um plano de intervenção que poderá ser trimestral, semanal e/ou diário definindo 

claramente o tipo de atualizações e conteúdos que cada uma das intervenções terão, bem 

como o seu objetivo. 

   A utilização de imagens otimizadas e apelativas, que conquistem o consumidor é 

essencial, a partilha de vídeos dinâmicos e atrativos também resulta muito bem junto dos 

consumidores, aguçando a sua curiosidade. 

  O Facebook ou qualquer outra rede social deve ser integrada com um bom website 

da empresa, que permita esclarecimentos caso o utilizador decida ir mais longe no 

conhecimento dos conteúdos que são partilhados, nos produtos/serviços e na própria 

empresa. 

   Uma página empresarial deve ser dinamizada, em nada interessa ter uma página se 

esta não sofre alterações durante um largo período, essa dinamização pode passar por 

partilha de dados do setor, curiosidades, dicas e obviamente pela componente comercial 

de promoção de produtos/serviços na web. 

   Esta ferramenta disponibiliza um importante instrumento de estatística que ajuda a 

conhecer a dinâmica da página e dos conteúdos que vão sendo partilhados, permitindo 

um conhecimento mais profundo dos gostos e preferências do consumidor/utilizador. 

   A utilização cada vez mais alargada de smartphones e tablets sugere que se tenha em 

atenção, quer na criação do website que na página e conteúdos partilhados no Facebook, 

preparar a utilização/visualização nestes dispositivos. 

 

CASE 1:SKOL 

   De acordo com Infográfico da Social Bakers, a Ambev possui as duas marcas com 

maior número de Fans do Brasil (Skol e Guaraná Antarctica), além de 5 das 10 páginas 

com maior engajamento diário. 
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   A marca Skol, atualmente com 8,3 milhões de Fans, é uma das pioneiras em trabalhar 

relacionamento através de mídias sociais como plataforma de marca. Conhecida por ser 

referência em inovação e ações criativas no seu segmento, a marca trabalha uma linha de 

comunicação irreverente e preocupa-se em distribuir conteúdo com apelo forte de 

compartilhamento. Além disso, a marca utiliza o Facebook como plataforma para suas 

maiores campanhas, fazendo uso de estrategias de gameficação. 

 

CASE 2: GUARANÁ ANTARCTICA 

   É outro gigante com excelente atuação nas redes sociais. Com praticamente 9 

milhões de Fans na sua página, a marca procura se comunicar com o seu público de forma 

constante, adotando uma linha emocional para tentar atingir os usuários. 

   Uma das principais linhas de comunicação é associar a marca à amizade, tentando 

mostrar para as pessoas a importância da amizade verdadeira e atrelar esse conceito ao 

Guaraná Antarctica. Esse conteúdo gera bastante engajamento, pois há um apelo enorme 

pelo compartilhamento dele pelos usuários. 

   Outra estratégia é tentar associar o momento de comer ao consumo do Guaraná, 

mostrando que qualquer coisa vai bem com Guaraná. Ao distribuir esse tipo de conteúdo, 

a marca se aproxima do público, que enxerga nas postagens proximidade com o seu dia-

a-dia. 

   Por último, a marca explora a popularidade dos seus garotos propaganda (os 

jogadores de futebol Neymar e Lucas e o técnico Mano Menezes), se aproximando da 

plataforma de futebol que tem muito apelo na rede social e fazendo campanhas dentro do 

Facebook com o objetivo de propagação da marca. 

 



 
 

26 
 

CASE 3: ADIDAS  

   O planejamento estratégico da adidas está diretamenteligado ao perfil do seu 

consumidor. Para isso são desenvolvidas pesquisas de tendências, de comportamento, 

além de visitas constantes ao mercado de cada país onde atua. 

   A web já figura entre as ferramentas mais eficazes nas estratégias de Marketing da  

marca alemã. Além do site interativo, o adidasTV oferece vídeos feitos com craques 

internacionais do futebol, basquete, entre outros. 

   Ainda na internet a empresa se relaciona exclusivamente com usuários brasileiros 

pelo adiblog, que oferece notícias do esporte e informa sobre o lançamento de produtos. 

Admirada também no mundo fashion, a adidas oferece notícias sobre tendências da moda 

e da arte através do Blog Originals, somente no Brasil. 

 

 

 

PORTANTO... 

   Os cases de marketing digital mostram que trabalhar com planejamento, foco em 

interação e conteúdo direcionado para o público-alvo ajudam a construir resultados 

consistentes. É claro que para construir esse legado algumas ferramentas de apoio foram 

utilizadas, como um pacote parrudo de mídia dentro do Facebook e agências parceiras 

que contribuem para a construção do resultado. 
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   As empresas, cada vez mais, se aproximam do consumidor, recebem retorno sobre 

suas ações e podem influenciá-lo a divulgar sua marca e seus produtos a amigos e 

conhecidos. Hoje todos querem estar na internet, mas nem todas as empresas se preparam 

adequadamente para isso. 
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CAPÍTULO III: MARKETING INVISÍVEL 

3.1 O QUE É O MARKETING INVISÍVEL 

    O marketing invisível é a ferramenta que procura observar a reação do público a 

produtos e serviços ainda não conhecidos ou ainda atrair sua atenção para algo sem 

“nominação”, pensando assim que não se trata de propaganda. 

    Por exemplo, quando uma empresa contrata uma pessoa influente dentro de um 

grupo para que o mesmo fale bem de um determinado produto naquele círculo de 

relacionamento, sem que as pessoas percebam que ele está sendo pago, ou recebendo algo 

em troca, para isso. Ou seja, seu objetivo é atingir os consumidores sem parecer ser uma 

informação comercial. Um exemplo clássico disso é o uso de atores ou formadores de 

opinião contratados. Nesta ação o consumidor não percebe que está sendo envolvido, e 

não cria barreiras contra o produto ou serviço.  

    Assim, o Marketing Invisível, uma das modalidades do chamado Marketing de 

Guerrilha, surge como uma estratégia que em nada se parece com os anúncios formais, 

assinados pelas marcas.  

 

  

    

    Mas é necessário atenção ao aplicar esta estratégia, pois se a estratégia de esconder 

o produto numa ação desse tipo falha, há um grande risco de os consumidores se voltarem 

contra a empresa. Quando o público conclui que estava sendo manipulado para gostar de 
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um produto, o impacto negativo pode tomar grandes proporções, levando uma campanha 

ao fracasso. 

    A propaganda como conhecemos está mudando, porém um conceito nunca mudará: 

pessoas confiam em pessoas. Todo mundo procura por conselhos, sejam amorosos, sejam 

para a aquisição de um produto. Nisso o Marketing invisível pode ser eficaz, visto que é 

nessa ‘fresta’ que ele se encaixa.        

    É claro que a depender os objetivos da empresa, também pode-se utilizar o potencial 

da Internet, apenas para dar uma idéia de como é possível utilizar o marketing invisível 

na internet, podemos citar a utilização de blogs, focados no assunto alvo do cliente, para 

iniciar um canal de comunicação. 

    Num exemplo em redes sociais, imagine que um blogueiro famoso ganhe um carro 

de uma empresa e comece a disparar em seu blog todas ‘as maravilhas’ desse veículo. 

Bem, quem lê blogs é porque quer ler o blog, o consumidor foi até ele, e não o contrário, 

como acontece tradicionalmente. Então, por que não usar dessa ferramenta? Por que não 

pagar pessoas para propagarem suas opiniões? As redes sociais e a geração da internet 

estão aí para isso: temos interatividade, nos vemos em outras pessoas, acreditamos nelas. 

     

3.2 QUAL É SUA FUNÇÃO NO MERCADO 

    Como sabemos, todos os dias recebemos centenas de propagandas, seja no jornal 

que lemos, na novela que assistimos, no ponto de ônibus em que esperamos horas, no 

salão de beleza… enfim, todos os lugares que frequentamos tem uma propaganda, 

interessante ou não. Por esta razão, os consumidores começaram a não prestar mais 

atenção a estas propagandas, tornando-se descrentes quanto ao apelo oferecido. 

Resumindo, as pessoas passaram a se tornar “cegos” com relação à esta enxurrada de 

anúncios, ou seja, eles vêem mas não enxergam a mensagem que o anunciante está 

passando. 
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    Com a missão de acabar com esta “cegueira” intencional do consumidor, surgiu o 

Marketing Invisível, uma modalidade de marketing que fala sem dizer, que mostra um 

produto sem gritar no ouvido do cliente, a propaganda simplesmente está lá, quieta e 

imóvel, apenas esperando que você a veja. É bastante utilizada para testar a reação de 

consumidores a novos produtos, com pessoas contratadas ou situações planejadas para 

que outras pessoas conheçam o produto/serviço/marca sem perceberem que estão sendo 

testadas.  

   Os bons comerciais de TV, por exemplo, nada mais fazem do que nos mostrar 

imagens e sons agradáveis e associar a marca de um produto quando nosso cérebro está 

visualizando prazer. Vemos cenas prazerosas e logo depois a marca do produto. Isso 

repetidas e incontáveis vezes. 

    Logo nosso cérebro passa a associar aquele produto a prazer. Quando temos uma 

oportunidade, acabamos comprando o produto na expectativa de recriar o mesmo prazer 

que a propaganda mostrou. Mesmo quando muitas vezes (quase sempre, aliás) a 

associação não faz o menor sentido. 

    Somos submetidos diariamente a milhares de mensagens publicitárias. Um dos 

objetivos da dieta de informação é buscar diminuir essa exposição. O efeito na qualidade 

de vida é quase imediato, pois – se pensarmos bem – quase toda propaganda 

subliminarmente está no dizendo “sua vida é uma droga, a não ser que tenha esse 

produto”. Será que não passamos a acreditar nisso ao sermos expostos milhares de vezes 

ao dia a esse tipo de ideia?     

    A Internet mostra-se especialmente aberta para aplicação do marketing invisível, 

pois é acessível à maioria das pessoas; favorece a disseminação de informações entre as 
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pessoas, já que o fluxo comunicacional não ocorre de um para muitos e sim de muitos 

para muitos. 

 

    A interação com a marca deve ser tanto off-line , para a interação casual com o 

target, quanto on-line, através do monitoramento e da interação como público em 

comunidades, redes sociais, blogs e fóruns na Internet. Geralmente ela é utilizada em pré-

lançamentos ou lançamentos de produtos, sendo possível mensurar a reação e o interesse 

do público diante de um produto ou serviço de forma imediata. O segredo está em 

assimilar o público como parte integrante da disseminação da mensagem, e não um 

simples receptor do conteúdo (que transforma-se em conteúdo-mentira para o mesmo). 

Assim, diversos cases guerrilheiros no Brasil mostram que o Marketing Invisível pode 

ser utilizado para gerar buzz e fomentar a curiosidade do público-alvo, deixando de lado 

os riscos éticos que envolve na utilização desta ferramenta 

 

3.3 ALTERNATIVA INTELIGENTE OU FALTA DE ÉTICA? 

    Nem tudo são flores no marketing invisível, do outro lado desta questão, há a 

discussão ética sobre as práticas deste tipo de marketing nos dias de hoje, como sabemos, 

as pessoas não gostam de ser manipuladas. Por isso, questionamentos acerca da 

legitimidade de tais práticas são levantadas a todo o momento: É certo ou errado? Vale o 

investimento para correr o risco de ser condenado pelo consumidor mais tarde? Esta 

discussão é longa e tem um significado para cada um.  
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    Claro que um dos aspectos a serem discutidos é a ética. Seria ético da parte de um 

amigo seu ganhar dinheiro para influenciá-lo a comprar determinado produto? Tudo no 

Marketing é dosagem. Os consumidores não podem ser enganados, não podem ser 

subestimados. Afinal, eles que sustentam esse grande ciclo.  

    O marketing invisível normalmente é tão sutil que muitas vezes não notamos que 

por trás dele está uma corporação, o que pode levantar questionamentos sobre a ética 

dessas empresas, que acabam por penetrar na vida das pessoas sem que elas possam ter 

escolha. 

    O marketing invisível tem um apelo mais humano para promover um 

certo serviço ou produto: as pessoas costumam confiar em pessoas, mais do que em cenas 

forçadas ou fotos posadas. Esse tipo de promoção é diferente do merchandising, que é 

mais explícito e objetivo. 

    As vezes você nem imagina que essa pessoa seja contratada para promover o 

produto e você acaba sendo influenciado a consumi-lo novamente em função da 

“propaganda” feita, que parece de cunho pessoal. 
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    Em tempos de interatividade, essa ferramenta denominada Marketing Invisível pode 

ser uma saída. Afinal, já convivemos diariamente com ela. Ela está ao seu lado, no carro 

novo do vizinho, no celular que seu amigo adquiriu e colocou a foto e as funcionalidades 

nas redes sociais. Claro que a propaganda tradicional vai sobreviver ainda por muito, 

muito tempo. Mas se adaptar à evolução do mercado e às novas tecnologias é questão de 

sobrevivência para o marketing. 

    A polêmica em torno do Marketing Invisível envolve questões éticas e até mesmo 

legais – questões estas que serão abordadas mais adiante. De antemão,podemos destacar 

uma ressalva levantada por Santos e Athaydes (2008) em relação ao planejamento e 

eficiência desse tipo de ação. As autoras ressaltam que o principal risco desse tipo de 

ferramenta está justamente na revelação da mesma. Ou seja, se a ação for descoberta ou 

exposta de forma inesperada, isso significaria a rejeição da marca por parte do público. 

 

3.4 EXEMPLOS DE MARKETING INVISÍVEL 

CASE 1: DOVE 

  A empresa Dove lançou na internet a um  tempo atrás um blog chamado “Já tentei de 

tudo”, onde uma mulher comentava e mostrava tudo que já tinha feito na busca por 

cabelos mais bonitos e saudáveis.    

O nome da empresa não aparecia no blog, e somente após várias semanas alguns 

blogueiros divulgaram a empresa que estava por trás da ação.  Após essa divulgação a 
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campanha ainda contou com ações em pontos de vendas, academias, e uma campanha 

promocional. 

 

CASE 2: NATIONAL GEOGRAPHIC  

    Um navegador brasileiro fez um documentário de quatro capítulos sobre sua 

última aventura que foi televisionado pelo canal National Geographic. Duas semanas 

antes do lançamento do programa, criou-se uma ação para divulgar o lançamento. Em 

um envelope de revelação de fotografia, colocou cinco fotos feitas por Amyr Klink na 

viagem com anotações à mão e, do lado externo deste envelope, escreveu-se também o 

nome do aventureiro e um número de telefone.  

 

    Foram feitos um total de 5 mil envelopes que foram “esquecidos” em diferentes 

pontos da cidade de São Paulo, como cafeterias, universidades, táxis, shopping centers 

etc. Quem achava o telefone não resistia e ligava para o número com a intenção de 

devolver as fotos esquecidas de Amyr Klink, que, no Brasil, é uma espécie de herói. A 

ligação caia na caixa postal com a mensagem – na voz de Amyr – dizendo que ele não 

estava em casa por que finalizava o documentário da National Geographic que estrearia 

no dia 7 de março.  

 

CASE 3: SONY ERICSSON 

    Em 2002, a Sony-Ericsson contratou falsos casais, eram 60 atores, e os mandou a 

pontos turísticos de 10 cidades americanas para promover o celular com câmera T68i, 
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eles abordavam pessoas na rua e perguntavam se a pessoa podia tirar uma foto para eles, 

enquanto ela tirava a foto os atores falavam das facilidades e ferramentas que o aparelho 

possuía. O objetivo foi chegar a um público selecionado sem revelar necessariamente 

que se tratava de uma propaganda. 

 

 

CASE 4: FILMES 

    No livro Pattern Recognition(2003) de William Gibson há um exemplo desse 

tipo de prática. O uso de mulheres bonitas nos bares para flertar e conversar com outras 

pessoas e casualmente perguntar se fulano havia assistido tal filme (que ela omitia estar 

divulgando) e falava que tal pessoa deveria assistir porque é muito bom. Depois de um 

tempo, ela sai de perto e vai falar com suas amigas.  

    A mensagem que ela passou com certeza será repassada e geralmente vai dessa 

seguinte forma: “Você já viu tal filme? Me disseram que é ótimo”. E ela é repassada 

simplesmente porque o flerte foi eficaz. Afinal, “aquela mulher não pode estar errada. 

Ela deu em cima de mim…”. Simples. 
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CONCLUSÃO 

    Concluímos que o Marketing de Guerrilha aparece como uma alternativa para as 

empresas que precisam divulgar seus produtos e marca, principalmente para as que não 

possuem grandes quantias para isso. Utilizando formatos diferenciados, e com o princípio 

de criar novas mídias ao invés de comprar espaços publicitários, a guerrilha corta custos 

e chama a atenção do consumidor; exausto, incomodado e insensível à propaganda 

tradicional. Não são teorias inatingíveis e extremamente complexas, ao contrário, são 

simples e baratas, como é a natureza da guerrilha.     

    Podemos afirmar que a guerrilha não é só mais uma “modinha” temporária e sim 

uma realidade embora ainda pareça ser secundaria e desconhecida, faz parte das 

mudanças de comunicação, e da adaptação geral ao mercado atual. A principal 

característica do marketing de guerrilha é a criatividade, onde qualquer pessoa pode 

desenvolvê-la respeitando a teoria proposta. 

    A propaganda de guerrilha possui um futuro promissor no mundo do Marketing, é 

uma ferramenta de fixação de imagem de marca extremamente persuasiva e eficaz, desde 

que seus princípios sejam seguidos corretamente e que o público-alvo esteja bem 

definido. 

    A propaganda de guerrilha, assim como a maioria das ferramentas de marketing, 

tem como objetivo básico vender um produto ou ideia, para tanto, busca fazer com que 

os clientes se identifiquem com a marca, desenvolvendo empatia e criando fidelidade para 

com a mesma. Como dito anteriormente, o mercado está cada vez mais fragmentado e 

não basta tentar se diferenciar com os produtos é preciso se diferenciar nas ações de 

comunicação e fixar a marca na mente do consumidor. 

    Os dados estão na internet, em revistas, nos jornais, no boca-a-boca, na mídia em 

geral, cabe ao empreendedor ter a visão e incentivar a si mesmo e aos seus funcionários 

o hábito pela busca de informações aquém daquelas necessárias no dia-a-dia, assim como 

novas táticas e ferramentas para alavancar seu negocio. 
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INTRODUÇÃO 

O presente projeto de pesquisa tem como objetivo fazer uma análise crítica acerca do 

tema responsabilidade social, com foco no contexto organizacional contemporâneo. 

A análise inicia-se através da definição dos conceitos de ética e moral e processo de 

evolução da moralidade no ciclo de vida do ser humano. 

Após entender esses conceitos, aborda-se o conceito de responsabilidade social e a 

perspectiva histórica do mesmo no contexto empresarial. Também discute-se esse 

conceito e sua evolução no Brasil. 

Na última parte, são mostradas as práticas de gestão socialmente responsáveis, os 

mecanismos de normalização e certificação da prática de responsabilidade social e a 

importância do relatório de sustentabilidade 
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CAPÍTULO I - ÉTICA E MORAL: CONCEITUALIZAÇÃO 

E EVOLUÇÃO  

1.1 CONCEITOS DE ÉTICA E MORAL 

O homem é, basicamente, um animal social. Desde o nascimento, já está inserido em 

grupos sociais – escolhidos por ele ou simplesmente impostos. O convívio com outros 

homens incita o surgimento da seguinte pergunta: “Como devemos agir perante os 

outros”? Trata-se de uma questão aparentemente simples, a qual, todavia, ainda gera 

dúvidas quanto à sua aplicação. 

É justamente essa a questão central da Ética. A ética é uma ciência que estuda o 

comportamento dos homens em sociedade. A palavra ética é de origem grega derivada de 

ethos, que diz respeito ao costume, aos hábitos dos homens. Pode ser considerada uma 

parte integrante da filosofia, interessada na compreensão das noções e dos princípios que 

sustentam as bases da moralidade social e da vida individual. Seu objeto de estudo são os 

atos conscientes e voluntários do indivíduo, que afetam os outros ao seu redor. Também 

pode ser considerada como a forma que o homem deve se comportar em seu meio social, 

com o intuito de proporcionar o bem-estar da coletividade. 

Todavia, frequentemente ocorre uma confusão entre os conceitos de ética e moral. A 

Moral tem origem no termo latino Morales que significa relativo aos costumes Ela se 

refere ao comportamento adquirido ou ao modo de ser do homem no âmbito de sua 

cultura. São as regras utilizadas pelos indivíduos, as quais orientam suas ações e seus 

julgamentos. Ao mesmo tempo, deve-se mencionar que a moral, objeto de estudo da 

ciência, varia historicamente e de acordo com a sociedade, cujas formações econômico-

sociais mudam no decorrer do tempo.  

Pode-se assim dizer que a Ética é um estudo científico e uma reflexão sobre a moral. 

Obviamente, ao considerar o sentido prático, a ética e a moral possuem finalidades muito 

semelhantes, por serem responsáveis pelas bases da conduta humana. 

A moral tem como propósito equilibrar os anseios individuais e os interesses da 

sociedade. É o código moral que permite o convívio em determinada sociedade. Sem ele, 

a situação seria extremamente caótica. Deve-se, porém, fazer uma ressalva importante: a 

moral diz respeito a uma consciência coletiva e valores que são convencionados pela 
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consciência social de determinado grupo. O fato é que as normais morais instituídas, em 

sua maioria, refletem a concepção teoria da classe dominante em certa sociedade. 

Como, portanto, a moral varia de acordo com as sociedades e culturas. Prova disso é 

a significativa diferença existente entre os códigos morais das sociedades ocidentais e 

orientais. Além dessa diferença cultural, temos também uma diferença temporal: os 

valores morais da sociedade brasileira aristocrática-agrícola do século XVII sofreram 

mudanças relevantes até chegarmos ao código moral do século XXI(a transformação do 

papel da mulher é exemplo de uma mudança de valores). 

Ao considerarmos que a moral é construída culturalmente e que as relações entre as 

diversas sociedades ao longo da história foram marcadas por relações de dominação e 

submissão, verifica-se que determinadas “visões de mundo” ganham status de verdade e 

subjugam as demais. Esse comportamento dominador resulta numa dificuldade em 

distinguir entre juízo de fato (análise imparcial) e de valor (fruto da subjetividade), 

gerando preconceitos e distorções sérias ao depararmos com visões diferentes da nossa. 

O que ocorre é uma análise inapropriada de outras culturas e povos, feita a partir de um 

sistema moral alheio. As consequências desses equívocos puderam ser vistas, por 

exemplo, na subjugação dos portugueses ao chegarem no Brasil e se depararem povos 

nativos dotados de um código mora totalmente diferente. 

 

1.1.1 Categorias de moralidade – Teoria da ação comunicativa 

Quando discute-se acerca da moral e seus desdobramentos, é importante mencionar 

um importante filósofo e sociólogo alemão Jürgen Habermas. Em sua obra “A teoria da 

ação comunicativa”, o filósofo indica o caminho para a construção de uma sociedade mais 

democrática através da interação entre todos. Sua teoria desdobra-se na ética do discurso, 

a qual tem por finalidade o consenso. Assim, num processo argumentativo, quando 

alcança-se o consenso, temos a verdade; não a verdade objetiva, obviamente. O resultado 

são proposições validadas no consenso. Para Habermas, a ética do discurso deve 

pressupor autenticidade e prioridade do coletivo sobre o indivíduo. 

Deve-se, no entanto, mencionar que essa ética não promete uma vida feliz aos 

indivíduos; o objeto da ética discursiva é a validade da norma, construída pelo “todo 

coletivo”; é a construção de uma sociedade democrática. Não há espaço para mentiras ou 
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coisas do gênero; a autencidade é requisito fundamental na ética discursiva. Esse discurso 

democrático tem como características a comunicação sincera, a moral e a ausência de 

qualquer tipo coerção. 

Logo, podemos considerar a Teoria da Ação Comunicativa de Habermas um 

importante avanço no que tange ao respeito à coletividade. Ninguém deve ser excluído 

do projeto de construção de uma sociedade melhor, não havendo espaço para 

subjulgamentos e preconceitos; supõe-se o entendimento entre as pessoas : um mundo de 

sociabilidade, espontaneidade e cooperação. 

Outro viés relevante para a discussão de ética de Habermas advindo da sua Teoria da 

Ação Comunicativa é a possibilidade de transformação social através de uma revolução 

miscroscópica, um verdadeiro desenvolvimento moral. Essa revolução microscópica 

pauta-se numa revolução na capacidade de as pessoas comunicarem-se e construírem seus 

valores – tal capacidade de comunicação vem sendo sufocada pela sociedade capitalista 

como se verifica no uso excessivo de tecnologias de comunicação em massa. Os 

indivíduos, capazes de falar e agir, se comunicam com o objetivo de entendimento e 

podem se emancipar, dessa forma, individual e socialmente 

A proposta do autor é uma reconstituição dos modelos racionais de desenvolvimento 

moral e cognitivo, os quais ocorrem tanto na esfera individual como na social. Para o 

filósofo, o desenvolvimento parte de um sentido egocêntrico – o que se verifica na 

contemporaneidade capitalista- para uma interação universal e reflexiva, a qual poderá 

originar uma moral pós-convencional (tal estágio final ainda não foi alcançado por 

nenhuma sociedade como o próprio autor pondera). 

Esse processo dá-se em três estágios ou níveis de desenvolvimento cognitivo e moral, 

nos quais os indivíduos estabelecem relações sociais e possuem a oportunidade de 

aprendizado. 

A) Pré-Convencional 

Nesse estágio, devido ao egocentrismo, o indivíduo percebe os valores morais e as 

regras culturais através de um aprendizado por consequências físicas ou hedonistas, na 

qual observa-se a figura de autoridade e poder. O comportamento ainda não significa um 

entendimento moral. As ações ocorrem pela obediência – e orientada pela punição – ou 
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caracterizam-se pelos interesses individuais (os indivíduos cooperam não pelo interesse 

do grupo maior, mas por seu próprio interesse). 

B) Nível Convencional 

Nesse momento, o indivíduo está menos egocêntrico e já interioriza os valores 

culturais, desenvolvendo um caráter de “lealdade” e apoio as regras sociais, as quais 

superam as expectativas particulares de comportamento. O indivíduo segue a norma e é 

dirigido pelo comportamento de aprovação da maioria, além de haver a expectativa de 

agir conforme a ordem e a lei. Segundo Habermas, esse é um momento de extrema 

importância, visto que significa a internalização de valores e aquisições de papéis 

comunicacionais. Apenas num grupo que segue o padrão social estabelecido é que torna-

se possível organizar estratégias de ação coletiva. 

C)Nível Pós-Convencional 

Nesse nível, o indivíduo busca uma autonomia em relação aos princípios morais afim 

de fundamentar outras normas dos conceitos morais, podendo agora serem analisados 

com afastamento da realidade. Esse nível compreende num claro esforço em definir os 

valores e os princípios morais que tem valide e aplicação independentemente da 

autoridade dos grupos ou das pessoas que os sustentam e do fato de o próprio indivíduo 

se identifique com tais grupos. Em outras palavras, podemos dizer que os portadores de 

papeis se transformam em pessoas, as quais são capazes de afirmar sua própria identidade 

independente do sistema; os atores são sujeitos individualizados e conseguem julgar as 

normas e princípios – a identidade do Papel é substituída pela identidade do Eu. 

Portanto, o modelo de desenvolvimento da identidade do Eu “compreende as 

estruturas do agir comunicativo no qual o ser humano e a sociedade adentram e 

progressivamente vão desenvolvendo a ‘autonomia’ e a ‘competência’ interativa;” 

(Habermas, 1983, p. 70). Pode-se, dessa forma, verificar a importância das instituições 

de ensino na construção de sociedades mais emancipadas, mais críticas. Através dessa 

evolução moral proposta pelo filósofo, caminha-se para uma vivência comunicativa mais 

evoluída, livre de dogmas e, se possível, para uma libertação desse mundo massificado, 

capitalista e alinguístico contemporâneo. 
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1.1.2 Desenvolvimento moral – Jean Piaget 

Outro estudioso relevante para o estudo foi o suíço Jean Piaget Biólogo,cujos estudos 

em psicologia, pedagogia e epistemologia genética foram extremamente relevantes na 

pesquisa acadêmica. Em seu livro “Juízo Moral na Criança”, Piaget busca compreender 

o processo de construção da moralidade. Segundo o pesquisador, os valores e princípios  

morais são construídos a partir da interação do sujeito com diversos ambientes sociais e, 

principalmente na convivência da criança com o adulto – tal processo, portanto, demanda 

tempo. 

Para Piaget, essas interações numa criança necessitam de vários processos de 

organização interna e adaptação, a qual ocorre na interação de outros dois processos 

denominados assimilação e acomodação. Os estágios de assimilação consistem na 

tentativa da pessoa em solucionar situações a partir de suas estruturas cognitivas e 

conhecimentos anteriores. Ao entrar em contato com a novidade, retiram dela as 

informações consideradas importantes e, a partir daí, há uma modificação na estrutura 

mental antiga para dominar o novo objeto de conhecimento, resultando na acomodação 

segundo Piaget. 

Através de seu estudo, verifica-se que o desenvolvimento da moral abrange três 

etapas: 

A)Anomia: Nessa fase, a moral não se coloca. As normas de conduta são 

determinadas pelas necessidades básicas; a obediência das regras ocorre pelo hábito e não 

por uma consciência do que é certo ou errado. Um bebê, por exemplo, ao ter fome, chora. 

Esse estágio também ocorre  no indivíduo adulto, sendo aquele que não respeita as leis, 

pessoas e normas. Isso acontece, normalmente, com crianças até os 5 anos de idade. 

B)Heteronomia: Nesse próximo estágio, ainda não temos o desenvolvimento da 

consciência completa do indivíduo; não há reflexão; apenas obediência e respeito à 

autoridade. Por exemplo, segundo o raciocínio heteronômico, roubar um remédio e 

assassinar uma pessoa são atitudes equivalentes. 

C)Autonomia: Finalmente, o indivíduo adquire a consciência moral e possui 

princípios éticos. Nesse estado de moralidade autônoma, há consciência da necessidade 

e do sentido ao se cumprir deveres. A pessoa, nesse momento, apresenta responsabilidade, 

senso de justiça e autodisciplina. 
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1.1.3 DESENVOLVIMENTO DA MORAL - Lawrence Kohlberg 

Psicólogo estadunidense, Lawrence Kohlberg especializou-se em educação e ficou 

conhecido pela sua teoria de desenvolvimento moral, fortemente influenciado pela teoria 

de Jean Piaget discutida anteriormente. 

Segundo a teoria de Kohlberg, todos os seres humanos tem plena capacidade de 

chegar na competência moral, através de um processo racional e interativo. Para ele, esse 

processo seria composto por três níveis de desenvolvimento, com dois estágio cada. Cabe 

ressalvar que esses estágios ocorrem numa sequência invariante e estão relacionados com 

a idade do indivíduo. Para Kohlberg, a moralidade tem mais a ver com considerações de 

justiça, igualdade e reciprocidade do que com o cumprimento ou violação das normas 

sociais. 

A)Nível 1 - Pré-Convencional(dos 2 aos 6 anos): 

Nesse nível, a criança reconhece as normas sócias, mas essa ainda permanecem como 

externas. Verifica-se dois estágios: 

a) Estágio 1 – Orientação para a punição e a obediência: 

A obediência as regras ocorre para evitar castigo ou punição 

b) Estágio 2 – Hedonismo Instrumental Relativista: A obediência as regras 

fundamenta-se na satisfação de desejos e interesses estritamente individualistas. 

B) Nível 2 – Convencional (idade escolar): 

As normas e expectativas sociais foram interiorizadas, não sendo mais necessário a 

punição e o castigo. Nessa fase, a moralidade implica em cumprir os deveres e respeitar 

a lei e a ordem estabelecidas. 

c) Estágio 3 – Moralidade do bom garoto, da aprovação social e das relações 

interpessoais: Orientação para o bom menino e para uma moralidade de aprovação 

social e interpessoal; necessidade de correspondência as expectativas alheis 

d) Estágio 4 – Orientação para a lei e a ordem , autoridade mantendo a moralidade: 

Necessidade de cumprir deveres e respeitar a lei; manutenção do funcionamento 

das instituições. 

C)Nível 3 – Pós-Convencional(adolescência): 

Nesse momento, o valor moral das ações não está na conformidade as normas e padrões 

morais vigentes; está vinculado aos princípios éticos universais, como o direito a vida e 

a justiça. Passa-se, portanto, a um entendimento da relatividade das normas sociais, cuja 
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finalidade é garantir o respeito a esse princípios. Caso isso não ocorra, essas leis devem 

ser transformas e até desobedecidas. 

e) Estágio 5 : Orientação para o  contrato social: O maior bem para o maior número 

de pessoas; as leis são obedecidas porque representam uma estrutura necessária 

de acordo social; reconhecimento da relatividade das leis 

f) Estágio 6 : Princípios Universais da consciência: Ideal supremo do 

desenvolvimento moral, o qual representa a crença do sujeito no valor da vida; 

trata-se de princípios universais de justiça, reciprocidade, igualdade e respeito a 

dignidade dos seres humanos; trata cada pessoa como um fim e não um meio. 

 Cabe ressalvar que, para Kohlberg, cada estágio de racícionio moral novo só aparece 

quando o indivíduo dominou completamente o anterior. 

 

1.2 RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 Muito se tem falado nas responsabilidades das empresas perante seus 

funcionários, acionistas, clientes, enfim todos os seus stakeholders de modo geral, o que 

englobaria não somente a sociedade como um todo, como o próprio mundo – dado o atual 

estágio da globalização das corporações. 

 Devido a imensa importância das organizações multinacionais em Âmbito 

mundial para o fornecimento de bens e serviços diversos, é impossível não pensar em seu 

impacto no ambiente em que estão inseridos. As mesmas são sistemas abertos, em 

constante interação com esse ambiente formado por componentes diversos: concorrentes, 

fornecedores, clientes, instituições financeiras, governo, entre outros. Além desses, há 

forças sob as quais as empresas não tem poder de ação, como as variáveis político-legais, 

variáveis econômicos e variáveis sócias-culturais.  

 Em que cada sociedade na qual essas empresas se inserem, há diferentes normas 

de conduta e valores morais. As mesmas estão, portanto, cerceadas, de povos com 

diferentes necessidades e culturas. E é justamente desse ambiente que as organizações 

conseguem os insumos necessários a seus processos de transformação e a esse ambiente 

que elas entregam os outputs da operação. Surge, então, uma necessidade de extrema 

relevância: além do objetivo básico da empresa – a obtenção de lucro-, torna-se 

primordial o respeito a essas comunidades e o desenvolvimento de um comportamento 

ético nessas mesmas corporações. 
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 As grandes corporações internacionais, bem como qualquer organização que 

almeje expandir seus mercados em escala global, precisam estar cada vez mais atentas as 

questões éticas. Isso porque vêm aumentando as expectativas das populações em diversos 

países, as quais passam a exigir um comportamento socialmente responsável e que 

respeite as noções internacionais de direitos humanos, liberdade e participação 

democrática.  

 Dessa forma, pode-se dizer que o fato de a globalização colocar os diversos 

ambientes culturais no mundo em contato cada vez mais próximo exige que cada 

organização que deseja continuar a ser parte da economia global esteja atenta as 

diferenças culturais e aja de maneira responsável para com elas. 

  O que vem desenvolvendo-se é o conceito de responsabilidade social nas 

corporações. Está se tornando hegemônica a visão de que os negócios devem ser feitos 

de forma ética, obedecendo a rigorosos valores morais. Preocupação com atitudes éticas, 

promoção de valores e comportamentos morais que respeitem os padrões universais de 

direitos humanos, respeito ao meio ambiente e contribuição para a sustentabilidade do 

planeta, maior envolvimento nas comunidades ao seu redor, através de ações com 

governo ou isoladamente com o intuito de contribuir para o desenvolvimento social das 

mesmas, são atitudes e atividades necessárias nesse novo contexto mundial. 

Não se trata apenas na manutenção de uma boa imagem perante o público; é um 

diferencial fundamental para tornar as organizações mais produtivas e garantir ao respeito 

ao público. 

           

 Os limites do sistema socioeconômico contemporâneo: 

Segundo o economista indiano, Amartya Sen teve uma importante contribuição ao 

mostrar que o desenvolvimento de um país está essencialmente ligado às oportunidades 

que ele oferece à população de fazer escolhas e exercer sua cidadania. Isso não inclui 

apenas a garantia dos direitos sociais básicos, como saúde e educação, mas também 

segurança, liberdade e cultura. 

 Uma frase do pensador indiano que traduz muito bem essa questão é : “ O 

desenvolvimento consiste na eliminação de privações de liberdade que limitam as 

escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente sua condição de 

agente”. 
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 A crise econômica e social atual releva as limitações do sistema socioeconômico 

contemporâneo. O atual modelo econômico desconsidera questões éticas e a 

sustentabilidade, fundamentais para sua própria sobrevivência. 

 No campo econômico, Amartya Sen recupera duas questões fundamentais 

relacionadas a ética. Uma delas é a denominada Questão Aristotélica, fundamentada na 

ideia de que a felicidade é o bem comum; este, por sua vez, deve fundamentar-se não só 

no bem-estar do indivíduo, como também na justiça distributiva. Verifica-se, pois, 

justamente uma ausência dessa dimensão ética de Aristóteles na teoria econômica 

contemporânea: existe, ao contrário de igualdade na distribuição da riqueza, uma extrema 

desigualdade social. A outra dimensão ética que Sen recupera é a Questão Socrática, 

relacionado ao: “Como devemos viver?” e ao componente motivacional do agir humano 

e dos agentes econômicos. 

 O principal problema da teoria econômica dominante é sua excessiva atenção dada 

aos instrumentos técnicos, visando copiar os modelos das ciências naturais na explicação 

do ser humano. Tal característica revela um regresso no desenvolvimento das teorias 

econômicas, uma vez que na teoria econômica clássica havia um equilíbrio entre a 

dimensão ética e a técnica, algo que foi perdido com a materialização do estudo do 

comportamento humano promovida pela teoria neoclássica. 

 Deve ser lembrado que o processo de desenvolvimento econômico e social é um 

processo complexo, o qual depende de diversas estruturas não econômicas e tecnológicas, 

como também culturais, sociais e ecológicas. Falhas em qualquer uma delas afetam a 

sustentabilidade do processo. 

 Adam Smith, por exemplo, filósofo e economista escocês, um dos principais 

defensores do liberalismo econômico, não separou a economia da ética. Para que as trocas 

ocorram no mercado, são necessárias dimensões éticas que possibilitem o diálogo e a 

confiança mútua. 

 David Ricardo, outro economista clássico, também percebia os limites do modelo 

de desenvolvimento econômico, ao notar que a acumulação de capital não era um 

processo infinito e tendia à estagnação, devido a menor taxa de investimento. Sendo 

assim, o crescimento econômico não conseguia ser sustentável em longo prazo. 

 Thomas Malthus, outro economista britânico, também possuía a mesma visão 

acerca do desenvolvimento econômico. Segundo ele, a população cresce a uma taxa 

superior à riqueza, levando os salários ao nível de subsistência. Isso diminui a propensão 
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a consumir, levando a crises de sobre produção, estagnando novamente o processo 

econômico. 

 Karl Marx, filósofo e economista alemão fundador da doutrina comunista, 

prognosticou não apenas a estagnação econômica, como também o colapso do sistema 

capitalista. Através do desenrolar do processo capitalista, a mecanização progressiva da 

produção resulturá em menos intensidade de trabalho e mais de capital. Isso gerará a uma 

diminuição da taxa de lucro, visto que o mesmo resulta da exploração do mais-valia 

gerada pelo trabalho. Isso resultará, segundo Marx, na estagnação do capitalismo, cuja 

solução só pode vir com a extinção do mesmo. 

 John Stuart Mill, outro economista inglês, conseguiu, por sua vez, notar a 

importância da ética e sustentabilidade já no século XIX. Para Mill, o problema não estava 

no crescimento econômico, o qual dependia apenas da tecnologia. A questão estabelecia-

se em torno da distribuição do rendimento- o que revela uma preocupação ética-, a qual 

seria tarefa das instituições sócias. Além disso, Mill foi um dos primeiros autores a 

relacionar o esgotamento dos recursos naturais .a questão da sustentabilidade do processo 

econômico. 

 Verifica-se, pois, uma preocupação dos pensadores clássicos com as questões da 

ética e sustentabilidade em suas teorias econômicas. Todavia, o pensamento econômico 

pós-clássico e contemporâneo não considera a ética como matéria de análise científica 

nem a sustentabilidade como questão essencial para o sistema econômico. 

 Tal visão deve-se em parte ao sucesso obtido no século XX pelas ciências naturais. 

Desenvolveu-se uma tendência em valorizar a formalizar matemática e utilizar modelos 

matemáticos-dedutivos na análise econômica. Ocorre, no entanto, que tal utilização é 

inadequada para sistemas abertos como a economia. 

 Em virtude do defasamento entre a teoria econômica atual e a realidade social, os 

economistas ortodoxos recusam-se a abandonar os modelos matemático-científicos, ditos 

“científicos”, apesar dos debates em que a insconsistência de seus modelos é 

demonstrada. 

 Enfim, pode-se dizer que é necessário uma mudança nesse pensamento para que 

o crescimento econômico seja sustentável e ético. É importante ressalvar que a economia 

é um resultado de um processo evolutivo, onde as instituições, normas éticas, estruturas 

sociais e a tecnologia estão num processo permanente de reprodução e transformação, 
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que é efetivada na ação humana. Não se pode, portanto, negligenciar as  as questões éticas 

no processo de desenvolvimento humano, não somente econômico, da era globalizada. 
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CAPÍTULO II - RESPONSABILIDADE SOCIAL 

EMPRESARIAL 

2.1 RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA EM 

PERSPECTIVA HISTÓRICA 

Está cada vez mais difundida, nos vários setores da sociedade, a ideia de que a 

situação atual do mundo exige uma atenção especial das empresas para sua dimensão 

social. As organizações são agentes sociais, as quais criam um conjunto de ações relativas 

a seu posicionamento externo, necessitando dos recursos materiais externos e da mão-de-

obra da sociedade. Logo, as mesmas devem estar atentas à sua responsabilidade nas 

sociedades e aos impactos causados por suas ações. 

Desde os primórdios, as organizações têm sido cobradas a respeito de sua 

responsabilidade com a sociedade. Na Grécia antiga, por exemplo, para exercer a 

atividade produtiva. Eram necessárias autorizações e cumprimento de uma série de 

obrigações pelas organizações. Na Roma, também visualiza-se comportamento similar. 

Atividades de curtumes, matadouros e fabricação de azeite eram regulamentadas por 

decreto, existindo até o mesmo o fechamento de fábricas por iniciativas das comunidades. 

A partir da publicação do livro O Envagelho da riqueza, em 1899, de Andrew 

Carnegie, fundador do conglomerado U.S. Steel Corporation, surge a abordagem clássica 

da Responsabilidade Social das grandes empresas, a qual estava baseada em dois 

princípios: 

 Princípio da caridade: exigia que os setores mais prósperos ajudassem os mais 

carentes. Inicialmemente, esse princípio relacionava-se com os as pessoas e não com 

as empresas. Todavia, com o passar do tempo, inicia-se a prática da cooperação das 

organizações com o meio no qual exercitam suas atividades. 

 Princípio da custódia: relaciona-se à doutrina bíblica que exige que as empresas e os 

indivíduos mais afortunados se vejam como guardiões, preservando suas propriedades 

em custódia, para o benefício da coletividade. 

Contribuem para o desenvolvimento de ações de responsabilidade empresarial na 

sociedade americana do início do século XX o movimento antitruste imposto às empresas 

americanas e a Grande Depressão. O movimento antitruste fez com que as empresas 

divulgassem sua preocupação social e filantrópica, como uma forma de mostrar que as 

recomendações governamentais eram desnecessárias. A crise econômica iniciada com a 
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Grande Depressão levou a publicação pelo governo norte-americano de vários artigos 

relacionados à responsabilidade social das empresas. 

 Durante meados do século XX, inicia-se, em vários países, o Movimento pelos 

Direitos Civis mostrou que a população, adepta ao consumo de massa, passou a realizar 

uma série de questionamentos acerca da qualidade dos serviços prestados pelas empresas.  

 A questão ambiental também passa a ser alvo das atenções, como exemplificou a 

contaminação do gás tóxico isocianato de metila na Índia, em 1984, levando a morte de 

mais de 4 mil pessoas e atingindo, em torno, 200 mil pessoas. 

 A partir de diversos movimentos sociais e ambientais das populações 

reivindicando a preocupação ambiental e social pelas empresas, a ONU convoca a 1 

Conferência sobre Meio Ambiente Humano, em 1972, em Estocolmo. Foram criados 

vários projetos, como o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) 

e a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CMMAD).  

O CMMAD tinha por objetivo avaliar os resultados alcançados e a eficácia das 

políticas ambientais adotas pelas organizações. Isso resultou na necessidade de uma 

política de consenso entre as nações desenvolvidas do Norte e as em desenvolvimento do 

Sul, gerando a elaboração do documento “Nosso Futuro Comum”, em 1987. 

Esse documento, também conhecido como “Relatório Brundtland”, mostrou uma 

visão crítica acerca do modelo de desenvolvimento adotado nos países industrializados e 

reproduzido nas nações em desenvolvimento, o qual utiliza os recursos da natureza sem 

a preocupação com o sistema ecológico e a manutenção das condições básicas de 

sobrevivência das gerações futuras. Foi nesse documento que apareceu o conceito de 

“desenvolvimento sustentável”, compreendido como um modelo de desenvolvimento que 

permite a satisfação das necessidades das gerações contemporâneas sem o 

comprometimento dessa satisfação das gerações futuras. 

Foi a partir da Conferência de Estocolmo que vários Estados instituíram órgãos 

governamentais de controle ambiental, e várias países intensificaram a legislação a esse 

respeito. 
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2.2 RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL NO BRASIL 

O início da consciência social e ambiental no Brasil foi na década de 60 com a 

publicação, em 1965, da “Carta de Princípios do Dirigente Cristão de Empresas” pela 

Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa do Brasil., cujo objetivo era, inicialmente, 

discutir o balanço social das organizações. Segundo essa Associação, 

As crises e tensões do mundo contemporâneo devem-se a que as 
instituições econômico-sociais vigentes se afastaram dos 
princípios cristãos e das exigências da justiça social e que os 
antagonismos de classe, os aberrantes desníveis econômicos, o 
enorme atraso de certas áreas do país decorrem, em parte, de não 
ter o setor empresarial tomando consciência plena de suas 
responsabilidades sociais” (Cf. ADCE, 1965). 

 Durante a década de 60 e 70, devido à instauração da ditadura militar, os 

organismos privados são desestimulados a desenvolver ações comunitárias e a promover 

debates referentes a problemas sociais. 

 Somente na década de 80 reinicia-se as discussões em relação à responsabilidade 

social corporativa. Destaca-se o trabalho do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 

Econômicas (IBASE) em valorizar as empresas envolvidas com a questão social, 

incentivando-as a publicarem o seu Balanço Social. 

 Em 1986, é criada a Fundação Instituto de Desenvolvimento Empresarial e 

Social(FIDES), cuja principal meta é humanizar as empresas e integrá-las à sociedade 

segundo princípios éticos. Ela atua em quatro vertentes que visam mobilizar a sociedade 

civil brasileira na busca do Bem Comum: o Balanço Social, a Ética na Atividade 

Empresarial, o Diálogo Social e a Formação de Novas Lideranças. Já na década de 80 

ocorreu a primeira tentativa de estabelecer uma rotina de publicação de balanços sociais 

entre as organizações através do FIDES, o qual elabora um modelo de documento. 

 Todavia, outra influência para o Responsabilidade Social Brasileira veio de uma 

dissidência do FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) denominada 

Pensamento Nacional das Bases Empresariais (PNBE). Essa dissidência era formada por 

jovens empresários – de pequeno e médio porte - contrários ao silêncio dessa organização 

frente às mudanças em curso no Brasil e à sua falta de expressão dentro da mesma. 
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 A questão central do PNBE era que a democratização do país só seria efetiva se 

conseguisse resolver os problemas sociais, com os quais empresários deveriam contribuir 

ativamente (a chamada “cidadania empresarial”). 

 Desde o começo dos anos 90, o PNBE incentiva as ações sociais, como na área de 

educação e ambiente. O PNBE foi muito importante no surgimento, direto ou indireto, de 

algumas “ONG’s empresariais: Fundação Abrinq; Instituto Ethos; Instituto São Paulo 

contra a Violência; Instituto Akatu e a instituição da Transparência Internacional no 

Brasil. 

 Essas transformações na consciência do empresário brasileiro também estiveram 

associadas a entidades do terceiro setor, as quais auxiliaram na implantação de conceitos 

relacionados à Responsabilidade Social nas Empresas. Por exemplo, o IBASE (Instituto 

Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas), o qual lança a Campanha Nacional da Ação 

da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, marcando a aproximação mais efetiva 

dos empresários com a questão social. 

 Uma demonstração clara da preocupação do IBASE foi o lançamento pelo mesmo 

de um modelo de balanço, em 1997, em parceria com a Gazeta Mercantil, juntamente 

com a criação do Selo Balanço Social. Essa atitude visava incentivar as empresas a 

participar voluntariamente de projeto social, oferecendo, inicialmente, o selo a todas as 

empresas que adotassem o modelo desenvolvido pelo Instituto. 

 Também em 1997 é criado o Conselho Empresarial Brasileiro para o 

Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), o qual é uma organização sem fins lucrativos 

que promove o desenvolvimento sustentável, nas empresas atuantes no Brasil, através de 

articulação com governos e sociedade cível. 

 O CEBDS reúne, atualmente, mais de 70 dos maiores grupos empresariais do 

Brasil, além de ser representante no território nacional da rede do World Business Council 

for Sustainable Development(WBCSD), o qual conta com quase 60 conselhos em 36 

países. O objetivo desses conselhos é ampliar as discussões de temas relevantes para a 

viabilização do Desenvolvimento Sustentável, como, por exemplo, a legislação 

ambiental, a biotecnologia, as mudanças climáticas, entre outros. 

 Através do Projeto de Lei n 3.116, elaborado em 1997, foi proposto a 

obrigatoriedade da publicação do Balanço Social para as empresas privadas com mais de 
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100 funcionários e para todas as empresas públicas. Seguindo essa mesma linha de 

conduta, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) apresentou, em audiência pública, a 

proposta de inclusão do Balanço Social nas demonstrações financeiras exigidas pelas 

empresas de capital aberto. 

 Deve-se destacar o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, o qual 

se tornou a principal organização no setor de Responsabilidade Social Corporativa (RSC), 

com o objetivo de intermediar as organizações e as ações sócias das mesmas. Além disso, 

o Instituto Ethos visa também disseminar a prática social por meio de publicações e 

evento para os seus associados e o público geral. Esse Instituto desenvolve uma atividade 

importante, a qual se traduz no desenvolvimento de vários indicadores que visam avaliar 

o estágio em que as empresas se encontram em relação à sua atuação social responsável. 

 O que se percebe, através dessa perspectiva histórica da responsabilidade social 

nas organizações, é que, com o tempo, foram desenvolvidos novos estudos e definições, 

para auxiliar os gestores e suas organizações na toma de decisão em relação aos impactos 

(econômicos, sociais e ambientais) de suas atividades. 

 Como importante conceito, devemos ressalvar o conceito de Responsabilidade 

Social Corporativa. Essa denominação possui várias definições, com fronteiras bastante 

indefinidas, cuja ideia básica refere-se à responsabilidade das organizações frente à 

sociedade e todas as partes interessadas, além de seus impactos ambientais e econômicos. 

 De acordo com o World Business Council for Sustainable 

Development(WBCSD), o conceito de responsabilidade social corporativa dependerá 

tanto do país quanto do tipo de negócio que a organização exerce. 

 No Brasil, por exemplo, o conceito de RSC refere-se “a compromisso para 

alcançar o melhor desenvolvimento econômico da comunidade, respeitando seus 

trabalhadores, construindo suas capacidades, protegendo o meio ambiente, como também 

ajudando a criar modelos nos quais se pode desenvolver a ética nos negócios”. 
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CAPÍTULO III - PRÁTICAS DE GESTÃO SOCIALMENTE 

RESPONSÁVEIS 

O mundo contemporâneo tem passado por diversas mudanças, sejam elas sociais, 

culturais, demográficas, econômicas e também tecnológicas. Logo, torna-se necessário a 

mudança também nas práticas de gestão das organizações.  

As novas exigências, sintonizadas com o pensamento sustentável em voga, leva às 

empresas a reduzirem custos e inovar constantemente em seus produtos e processos. 

Além disso, torna-se também relevante a integração social e cultural das empresas nas 

comunidades em que estão inseridas, a fim de que se mantenham cooperativas com as 

mesmas, além de apropriar dos recursos dessas conscientemente. 

Nota-se, portanto, a necessidade da adoção de um modelo de organização 

responsável. As responsabilidades das organizações são várias e podem ser divididas em 

quatro grandes áreas: 

 Responsabilidade econômica: refere-se à produção de bens e geração de riqueza 

através de produtos e serviços, não só para a própria organização, como também para 

seus próprios stakeholders. 

 Responsabilidade legal: condiz com a obediência das leis da sociedade e dos próprios 

regulamentos existentes dentro de cada organização. 

 Responsabilidade ética: tem relação com a satisfação das expectativas da sociedade 

para com o comportamento da organização 

 Responsabilidade filantrópica: refere-se à realização de atos voluntários pela 

organização, visando o bem-estar de forma geral. 

  

O que leva uma organização a implementar a responsabilidade social 

corporativa(RSC) ? 

A Responsabilidade Social Corporativa surge devido a diferentes pressões e fatores 

sofridos pela organização como, por exemplo, o governo, os sistemas de negócios, a 

sociedade, entre outros. 

De modo resumido, pode-se dizer que a RSC desenvolve-se na organização motivada 

por um dos seguintes motivos: 
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 Estratégicos: Neste caso, os gastos com responsabilidade social são percebidos como 

um investimento, ajudando a geração de vantagem competitiva e geração de valor 

econômico da organização. Uma orientação social e ambiental pode ajudar a 

organização entrar em novos mercados, criando mais valor para os clientes e maior 

retorno econômico para os acionistas. 

 Por mera complacência: Os gastos com responsabilidade social são necessários e 

vistos como custos, já que a RSC é exigida pelo marco legal que rege  a organização. 

 Devido a pressões de diferentes grupos sociais ou partes interessadas: Os gastos com 

responsabilidade social são percebidos como um imposto que tem que ser pago aos 

diferentes grupos que exercem as pressões. Se a organização ignorar esses grupos, 

pode estar comprometendo sua habilidade de criação de valor. 

 

Segundo o professor estadounidense Archie Carroll, referência no estudo da  

Responsabilidade Social Corporativa, as formas de resposta da organização para a adoção 

do modelo de RSC são as seguintes: 

 

 Reação: preocupa-se com os aspectos socioambientais devido ao marco legal que 

abrange a organização; a mesma se vê forçada a adotar uma postura responsável. 

 Defesa: interage com os aspectos sociais, para assim evitar e fugir das pressões que 

viriam a existir(legais e sociais) pelo fato de não estar tendo uma preocupação 

socioambiental 

 Acomodação: preocupa-se com os aspectos socioambientais pelo fato de eles 

existirem, sem nenhum outro interesse; faz apenas porque tem que fazer 

 Proatividade: interage voluntariamente com os aspectos socioambientais, tendo que se 

antecipar aos problemas que venha a causar, somente pelo fato de ser a coisa certa a 

se fazer. 

 

3.1 PRINCÍPIOS DO PLANEJAMENTO DE ORGANIZAÇÕES 

SUSTENTÁVEIS 

Os conceitos inerentes à responsabilidade social são inseridos na etapa de 

identificação das expectativas das partes interessadas, que são impactadas pelos processos 

da organização: meio ambiente, comunidades, parceiros de negócio e governos. 
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Podemos dizer, inclusive, que o conceito de empresa “sem muros”, integrada ao 

ambiente social que atua e responsável por suas ações no mesmo, é imprescindível, na 

contemporaneidade, para a formulação das estratégias de negócio e para o gerenciamento 

de riscos aos quais a organização está exposta. 

3.1.1.Características de Organizações Sustentáveis: 

As organizações sustentáveis, as quais vêm adotando paulatinamente práticas do 

conceito de Responsabilidade Social Corporativa, apresentam características intrínsecas 

e extrínsecas que estão sendo estudadas e organizadas didaticamente por pesquisadores 

de diversas áreas do conhecimento. Alguns dos atributos organizacionais desse tipo de 

organização são os que seguem: 

 São baseadas na clareza de propósito e princípios compartilhados. 

 São auto-organizadas e autogovernadas no todo e em parte. 

 Distribuem equitativamente poder, direitos, responsabilidade e recompensas. 

 Combinam harmoniosamente a cooperação e a competição 

 Liberam e amplificam a ingenuidade, a iniciativa e o juízo 

 São compatíveis com e promovem a diversidade, a complexidade e a mudança 

 Possuem forte noção de comunidade e identidade coletiva 

 Constitui uma comunidade na qual todos os membros sabem que serão amparados 

em seus esforços para atingir os seus próprios objetivos 

 Abertura para o meio externo, a tolerância à entrada de novos indivíduos e novas 

ideias e, em consequência, uma capacidade manifesta de aprender e adaptar-se às 

novas circunstâncias. 

Deve-se mencionar que as organizações que pretendem ser sustentáveis buscam o 

seu sucesso não apenas através dos resultados financeiros, como também na “permissão 

para operar”, advinda da sociedade na qual atuam. 

 

Escopo do planejamento de uma organização sustentável 

Ao se planejar uma organização sustentável, há uma série de elementos e 

componentes do processo gerencial que devem ser considerados e analisados pelos 

gestores. Muitas perguntas devem ser feitas nesse planejamento para que se certifique que 

a sociedade e o ambiente no qual está inserida essa organização não serão afetados por 

suas ações. As etapas para esse processo gerencial podem ser divididas em cinco etapas: 
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 Visualizar: Nessa etapa inicial do planejamento, deve-se identificar um interesse no 

setor de negócios da empresa, buscando entendê-lo e detectar uma oportunidade no 

mesmo. Deve-se imaginar e definir o contexto organizacional no qual ocorrerão as 

atividades do negócio central da empresa. Também mostra-se importante definir 

como será a integração com os trabalhadores(qual será a mão-de-obra necessária), 

com os clientes e fornecedores, e com os próprios processos-chaves do negócio. É 

igualmente relevante os gestores se pergutarem se a necessidade da empresa está em 

compatibilidade com a necessidade da sociedade e se há espaço e tempo adequado 

para o desenvolvimento das ideias da mesma. Por fim, define-se o que une os 

colaboradores desse grupo e inicia-se o planejamento. 

 Criar uma arquitetura de negócio: Nessa segunda etapa, devem ser formuladas visões 

complementares, atividade e tarefas gerenciais a serem desempenhadas. Além disso, 

inicia-se a formulação da cultura organizacional – quais os princípios e valores sob 

os quais a organização se apoiará. Formula-se também quais serão as relações entre 

os membros da organização. A parte final é a estrutura, representada pela assinatura 

de contrato de direito e obrigações entre todos os participantes da nova comunidade. 

Estrutura-se o sistema de atividades a serem desenvolvidas na organização. 

 Animar/dar vida:   Na terceira etapa, os gestores devem se interrogar acerca das 

seguintes questões: com quem trabalharão ligados intimamente? Com que tipos de 

organizações faremos parcerias? É necessário ligar todo esse processo de 

planejamento ao departamento de recursos humanos. Os gestores também devem ser 

capazes de desenvolver uma comunicação eficaz, além de motivarem e liderarem 

seus empregados dentro de uma organização sustentável. 

 Monitorar: Na quarta etapa, os gestores devem monitorar as realizações e os recursos 

usados, principalmente o tempo. Além disso, é recomendável comparar as previsões 

e analisar as diferenças entre o resultado obtido e o esperado. Logo, deve-se corrigir, 

ajustar e melhorar processos ou práticas necessárias. 

 Aprender: No último estágio, os gestores devem se questionar acerca do que foi feito 

e como feito. Deve-se definir e redefinir a visão central e as visões complementares 
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3.2 PRINCÍPIOS DA RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA 

As bases ou princípios da responsabilidade social organizacional nascem no contexto 

internacional, associados ao tratamento de temas como direitos humanos, direitos do 

trabalho, meio ambiente e desenvolvimento sustentável, entre outros. Tais princípios 

podem ser descritos como valores de conduta ou de comportamento que movem o agir, 

no caso, associados à atuação da organização no sentido da busca da responsabilidade 

social. 

Organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas(ONU), 

Organização Internacional do Trabalho(OIT) e Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico(OCDE), têm trabalhado no sentido de desenvolver 

princípios para a atuação responsável das organizações. A seguir, serão apresentados em 

detalhes cada um desses tratados. 

 

3.2.1Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) 

Segundo as Nações Unidas (2009): 

“A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documentos básicos das 

Nações Unidas e foi assinada em 10 de Dezembro de 1948. Nela, são enumerados os 

direitos que todos os seres humanos possuem”(Centro de Informação da ONU no 

Brasil,2009). 

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos é o primeiro documento de caráter 

global. Ele surgiu como resposta da comunidade internacional às tragédias ocorridas 

durante as Guerras Mundiais. 

 Inovou ao deslocar o foco do direito internacional – antes centrado no Estado – 

para o indivíduo, inserindo a segurança humana como o objeto principal do direito. 

Mesmo com a importância já consolidada no século passado, a DUDH ainda não está 

livre de debates em relação à sua aplicabilidade nos diversos contextos culturais das quase 

200 nações que compõem a sociedade humana. Esse documento ainda é visto como uma 

imposição da visão ocidental em relação às questões que aborda. 

 A instância responsável por promover a implementação dos direitos estabelecidos 

no documento nos tratados e leis internacionais sobre Direitos Humanos(DH) é o Alto 
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Comissariado da ONU para Direitos Humanos(ACNUDH). O órgão promove a 

cooperação internacional com o objetivo de prevenir violações dos DH. 

Objetivo 

 A DUDH visa fornecer um embasamento conceitual sobre direitos individuais, 

políticos e civis, incluindo também os direitos trabalhistas, de forma a fundamentar a 

legislação internacional e também as leis sobre direitos humanos nos países que adotam 

a DUDH. 

Conteúdo 

 Além do Preâmbulo, o qual estabelece considerações que fundamentaram o 

documento e que devem ser levadas em conta em sua aplicação, a DUDH apresenta 

artigos, alguns dos quais listados abaixo: 

Artigo I:   

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados 

de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de 

fraternidade. 

Artigo II:  

1. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 

estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, 

idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, 

nascimento, ou qualquer outra condição. 

2.  Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica 

ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um 

território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra 

limitação de soberania. 

Artigo III:  

Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 

Artigo IV: 
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Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de 

escravos serão proibidos em todas as suas formas. 

Artigo V: 

Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou 

degradante. 

 O movimento associado à inserção da responsabilidade social no ambiente 

empresarial incorporou os direitos humanos como um dos seus principais pilares. Em 

vista disso, a DUDH é um documentos mais relevantes para a empresas que querem 

implementar programas de responsabilidade social. Além de servir como fonte de 

inspiração para a adoção de comportamento empresarial afinado com os direitos 

humanos, fornece diretrizes para diversas ferramentas de gestão. Assim, as organizações 

devem procurar conhece-la em profundidade e promover diálogos com seu público 

interno a respeito do documento. 

 As organizações também apoiam essa questão através do investimento social 

privado em projetos sociais voltados para o apoio aos direitos humanos. 

 Todavia, o investimento em projetos ou programas de direitos humanos não tem 

sido prioridade entre as empresas. Apenas 35% das organizações que responderam ao 

segundo Censo GIFE (Grupo de Institutos, Fundações e Empresas) 2007/2008 apoiaram 

financeiramente a defesa dos direitos humanos. 

 O GIFE nada mais é do que uma organização sem fins lucrativos, a qual reúne 

associados de origem empresarial, familiar, independente ou comunitária, os quais 

investem em projetos de finalidade pública. 

 O GIFE nasceu como um grupo informal em 1989 e tornou-se uma referência no 

Brasil sobre investimento social privado e vem contribuindo para o desenvolvimento de 

organizações similares em outros países. 

 Atualmente, a rede GIFE reúne mais de 130 associados diversos, os quais, 

somados, investem cerca de R$ 2,4 bilhões por ano na área social, através de projetos 

próprios ou viabilizando de terceiros.  
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 A forma de atuação do GIFE é variada: difundem o conhecimento e as melhores 

práticas para o bom desenvolvimento institucional das organizações, como também 

realizam cursos, congressos e eventos com o objetivo de debater e refletir sobre as grandes 

questões do campo social. O GIFE também produz pesquisas, artigos e publicações, 

contribuindo, desse modo, para a promoção do desenvolvimento sustentável do Brasil, 

através do fortalecimento político-institucional e do apoio à atuação estratégica dos 

investidores sociais privados. 

 

3.2.2 Guia de Normas Internacionais do Trabalho 

As Normas Internacionais do Trabalho constituem o principal instrumento de atuação 

da Organização Internacional do Trabalho(OIT) no sentido de promover os direitos do 

trabalho em nível global. Foram criadas como resposta à crescente preocupação 

internacional em relação à solução de problemas como a proteção da maternidade e a 

garantia de condições adequadas de trabalho aos trabalhadores rurais. 

O Guia de Normas Internacionais do Trabalho, por sua vez, visa apresentar essas 

normas de forma sistematizada, para facilitar sua adoção e disseminação pelos países-

membros.  

Já a OIT é uma agência multilateral ligada à ONU, criada em 1919, dedicada ao tema 

dos direitos do trabalho. Conta com uma estrutura tripartite, formada por representantes 

de governos, trabalhadores e empresários dos países que a compõem. Devido a isso, é 

considerada um dos organismos multilaterais mais inovadores e democráticos. 

As Normas da OIT assumem duas formas: 

 Convenções: são tratados sujeitos à ratificação pelos países-membros, que, ao fazê-

lo, se comprometem a inserir seus termos nas políticas e na legislação nacional e a 

implementá-las na prática. Assim, esses termos tornam-se obrigatórios à medida que 

são incluídos no arcabouço legal dos países membros. 

 Recomendações: embora contemplando os mesmos temas das convenções, visam 

orientar os países para que esses criem e implementem suas políticas e sua legislação. 

Desse modo, não possuem caráter obrigatório. 

Objetivo 
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As Normas Internacionais do Trabalho visam promover oportunidades para que 

homens e mulheres obtenham trabalhos decentes e produtivos, em condições de 

liberdade, igualdade, segurança e dignidade, no ambiente econômico globalizado, 

constituindo um componente essencial do marco internacional para assegurar que o 

crescimento da economia beneficie todos os integrantes da mesma. 

A criação de uma norma começa quando o Conselho de Administração da OIT, de 

estrutura tripartite, concorda em colocar um determinado tema na ordem do dia para 

discussão numa futura conferência internacional do trabalho. Uma vez aceito, faz-se um 

estudo das legislações de todos os países participantes sobre o tema, que é enviado para 

os referidos países(governos, trabalhadores e empregadores) para formulação de 

comentários. O tema é novamente discutido na Conferência Internacional do Trabalho, e 

novo informe – com os resultados da conferência – é preparado. Feitas as possíveis 

alterações, e caso tenha obtido maioria de dois terços, é aprovado o documento final, que 

passa a ser conhecido como norma de trabalho 

O Guia das Normas Internacionais de Trabalho classifica as Normas por temas ou 

capítulos, dentro dos quais são agrupadas as diferentes convenções ou a recomendações 

relacionadas ao tema em questão. Os capítulos são os seguintes:  

  Capítulo 1 : Liberdade sindical, negociações coletivas e relações de trabalho 

 Capítulo 2 : Trabalho forçado 

 Capítulo 3: Igualdade de oportunidades e de tratamento 

 Capítulo 4: Eliminação do trabalho infantil e proteção dos menores 

 Capítulo 5 : Administração e inspeção do trabalho 

 Capítulo 6: Consultadas tripartites 

 Capítulo 7: Política e promoção do emprego 

 Capítulo 8 : Orientação e formação profissionais 

 Capítulo 9: Política Social 

 Capítulo 10: Salários 

 Capítulo 11: Tempo de Trabalho 

 Capítulo 12: Seguridade e saúde no trabalho 

 Capítulo 13: Seguridade social 

 Capítulo 14: Proteção da maternidade 

 Capítulo 15: Trabalhador do mar 
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 Capítulo 16: Trabalhador portuário 

 Capítulo 17: Trabalhadores migrantes 

 Capítulo 18: Povos Indígenas e Tribais 

 Capítulo 19: Categorias particulares de trabalhadores 

 

Das 183 Convenções da OIT aprovadas até junho de 2001, oito foram consideradas 

como fundamentais pela estrutura tripartite da OIT. Elas devem ser ratificadas e aplicadas 

por todos. Algumas delas serão listadas a seguir 

 N° 29: Trabalhado forçado: dispõe sobre a eliminação do trabalho forçado ou 

obrigatório em todas as suas formas. Admitem-se algumas exceções, tais como 

o serviço militar, o trabalho penitenciário adequadamente supervisionado e o 

trabalho obrigatório em situações de emergência, como guerras e terremotos. 

 N° 100: Igualdade de remuneração: preconiza a igualdade de remuneração e de 

benefícios entre homens e mulheres por trabalho de igual valor 

 N°138: Idade Mínima: objetiva a abolição do trabalho infantil, ao estipular que 

a idade mínima de admissão ao emprego não deverá ser inferior à idade de 

conclusão do ensino obrigatório 

 N° 182: Piores Formas de Trabalho Infantil: defende a adoção de medidas 

imediatas e eficazes que garantam a proibição e a eliminação das piores formas 

de trabalho infantil. 

 

3.2.3 Declaração Tripartite de Princípios sobre as Empresas 

Multinacionais e a Política Social (Declaração EMN) 

Esse documento explicita princípios universais destinados às empresas 

multinacionais (EMN), governos, empregadores e trabalhadores, como orientação para 

sua atuação em áreas ligadas às relações de trabalho e emprego.  

A Declaração se faz justificável nos dias atuais em função da importância das EMN 

no processo de globalização social e econômica, no qual os fluxos financeiros 

internacionais geram oportunidade de emprego e desenvolvimento, mas também criam a 

necessidade de regulamentar e acompanhar os efeitos dessa atuação juntos aos 

trabalhadores e à sociedade em geral. 

O surgimento da Declaração ocorreu no contexto da década de 1960 e 1970, cujos 

debates evidenciaram a necessidade de instrumentos de caráter internacional que 
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regulamentassem a conduta dessas organizações, especialmente nos países em 

desenvolvimento. 

 

Objetivo 

 A Declaração visa proporcionar às EMN a possibilidade de contribuir 

positivamente para o progresso social e econômico, ao mesmo tempo em que reduz 

efeitos negativos decorrentes de suas operações e minimiza os conflitos causados por sua 

atuação. 

 A Declaração EMN preconiza que sejam respeitados alguns itens pelos agentes 

que a adotam: 

 Os direitos dos Estados nacionais 

 As leis e regulamentos sociais 

 As práticas locais 

 As normas internacionais 

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos 

 A Constituição da OIT 

 

Conteúdo 

 Esta Declaração contém princípios acerca de itens como emprego, formação 

profissional, condições de trabalho e de vida e relações de trabalho, cuja observância 

voluntária se recomenda a governos, organizações de empregadores e trabalhadores e 

empresas multinacionais. 

 Alguns tópicos da EMN serão brevemente resumidos a seguir: 

Emprego 

1. Promoção de emprego: os governos, com o intuito de promover o desenvolvimento 

econômico e social, devem formular e implementar políticas de fomento ao pleno 

emprego. Às EMN, por sua vez, cabe o esforço em aumentar as oportunidades e níveis 

de emprego, promovendo a segurança do mesmo e seu desenvolvimento de longo 

prazo. 
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2. Igualdade de oportunidades e de tratamento: Com o intuito de eliminar a discriminação 

no emprego, os governos devem aplicar políticas de promoção de igualdade de 

oportunidades e de tratamento 

3. Segurança no Emprego: Os governos devem monitorar os impactos das EMN sobre o 

emprego nos vários setores da indústria. As empresas, por sua vez, devem se esforçar 

para promover a estabilidade no emprego e a seguridade social 

 

Formação 

 Os governos, conjuntamente com as partes interessadas, devem elaborar políticas 

nacionais de orientação e formação de profissionais voltadas para a empregabilidade. As 

empresas, por outro lado, devem proporcionar formação apropriada aos trabalhadores, 

tendo em conta também a política de desenvolvimento do país e proporcionando, na 

medida do possível, qualificações profissional e oportunidades de carreira. 

 

Condições de trabalho e de vida: 

 Nesse aspecto, os salários, benefícios e condições de trabalho não deveriam ser 

menos favoráveis do que aqueles praticados no país em situações semelhantes. Além 

disso, as EMN também devem respeitar a idade mínima de admissão no emprego manter 

um nível máximo de segurança e higiene, obedecendo às exigências nacionais. 

 

Relações de trabalho 

A liberdade sindical e o direito de sindicalização devem ser assegurados aos 

trabalhadores das EMN, assim como o direito a negociação coletiva e o auxílio aos 

trabalhadores na conclusão de acordos coletivos. 

 

Consultas 

 Nas EMN, devem ser criados sistemas para consulta regulares sobre questões de 

interesse mútuo, as quais não devem, todavia, substituir as negociações coletivas, 

Exame das reclamações 

As EMN devem respeitar o direito dos trabalhadores de que suas reclamações sejam 

examinadas e de que não sofram repressões ou prejuízos por conta dos trabalhadores. 

Solução de conflitos trabalhistas 
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 As EMN, em conjunto com os representantes dos trabalhadores, devem buscar a 

instituição de mecanismos de conciliação voluntária, visando, desse modo, a resolução 

de conflitos entre trabalhadores e empregadores. 

 

3.2.4 Agenda 21 

A Agenda 21 é um instrumento de planejamento para a construção de sociedades 

sustentáveis em diferentes bases geográficas, combinando métodos de proteção 

ambiental, justiça social e eficiência econômica. É uma tentativa, segundo o Ministério 

do Meio Ambiente, de promover, em escala planetária, um novo padrão de 

desenvolvimento. O termo ‘Agenda 21’ foi utilizado no sentido de desejos e intenções de 

mudanças no padrão de desenvolvimento para o século XXI. 

Esse instrumento contém 40 capítulos, construído através de consenso entre 

representantes de governos e organizações da sociedade civil de 179 países que a 

subscreveram. As discussões duraram dois anos e os resultados obtidos foram 

apresentados durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD), também conhecida como RIO-92. 

O principal legado dessa Agenda foi a necessidade de os países refletirem 

profundamente acerca do modelo de desenvolvimento, em busca de soluções para os 

impactos sociais e ambientais negativos. 

Alguns tópicos do documento Agenda 21 Global serão apresentados a seguir 

brevemente. 

Seção I- Dimensões sociais e econômicas 

Nessa primeira seção, são abordados temas como combate à pobreza, mudanças no 

padrão de consumo e proteção e promoção das condições de saúde. Também mostra-se a 

necessidade de cooperação internacional para acelerar o desenvolvimento sustentável nos 

países em desenvolvimento 

Seção II – Conservação e gestão dos recursos para o desenvolvimento 

 Nessa parte, aborda-se a necessidade de proteção dos recursos naturais para que as 

próximas gerações possuam recursos para sua sobrevivência. Por exemplo, trata-se de 

assuntos como proteção da atmosfera; combate ao desfloramento; manejo de 

ecossistemas frágeis, lutando contra a desertificação e a seca; conservação da diversidade 
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biológica; manejo ambientalmente saudável da biotecnologia e proteção de oceanos e 

outros recursos hídricos. 

Seção III – Fortalecimento do papel dos grupos principais 

Na terceira parte, trata-se dos principais grupos que compõem a sociedade. A ação 

mundial pela mulher, com o intuito de promover um desenvolvimento sustentável 

equitativo e a importância do papel da juventude e infância são questões também 

abordadas. O fortalecimento de grupos como os indígenas, agricultores e a comunidade 

científica e tecnológica são assuntos também considerados e analisados. 

Seção IV- Meios de implementação 

Na última parte, trata-se dos recursos e mecanismos financeiros necessários para a 

implementação do modelo de desenvolvimento sustentável, além da transferência de 

tecnologia ambientalmente saudável e fortalecimento institucional. 

São abordados também os instrumentos e mecanismos jurídicos internacionais, assim 

como a promoção do ensino, da conscientização e do treinamento igualmente necessários 

para o fortalecimento e concretização do modelo sustentável. 

 

3.3 PROCESSOS DE CERTIFICAÇÃO E NORMALIZAÇÃO 

3.3.1 Normalização 

A partir da década de 90, a normalização passou a ganhar força com a entrada em 

vigor da IS0 9001. Todavia, antes de entender o processo de normalização que atingiu a 

área da administração e o mundo das empresas, irei conceituar brevemente o que significa 

esse conceito. 

A normalização nada mais é do que uma atividade que estabelece, em relação a 

problemas existentes ou potenciais, prescrições destinadas à utilização comum e 

repetitiva com o intuito de obter um grau ótimo em um determinado contexto. 

As normas, por exemplo, são acordos documentados contendendo especificações 

técnicas ou outros critérios de precisão utilizados para garantir que materiais, produtos, 

processos e serviços atendam a seus propósitos. 
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Os benefícios do processo de normalização são inúmeros. A competitividade, no 

atual contexto econômico, está cada vez mais acirrada e as exigências às empresas são 

cada vez maiores, dependendo as mesmas de sua capacidade de incorporar as novas 

tecnologias, processos e serviços. Dessa forma, a normalização traz inúmeros benefícios: 

na fabricação de produtos, na melhoria da qualidade de vida através de normas relativas 

à saúde, à segurança, ao meio ambiente e, inclusive, à responsabilidade social. 

Outros benefícios da normalização são a economia (através da diminuição da 

variedade de produtos e  procedimentos); a segurança( protegendo a vida e a saúde do ser 

humano); a proteção do consumidor (provendo a sociedade de meios eficazes para aferir 

a qualidade dos produtos) e a diminuição de barreiras técnicas e comerciais (evitando a 

existência de regulamentos conflitantes sobre produtos e serviços em diferentes países, 

facilitando, assim, o intercâmbio comercial). 

 

3.3.2 Certificação 

Além da normalização, há também a certificação, a qual pode ser descrita como um 

conjunto de atividades desenvolvidas por um organismo independente da relação 

comercial com o objetivo de atestar publicamente, por escrito, que determinado produto, 

processo ou serviço está em conformidade com os requisitos especificado (nacionais, 

estrangeiros ou internacionais). 

Pode-se, claramente, afirmar que a certificação não é uma ação pontual e isolada.  

Ela pode ser vista como um processo que se inicia com a conscientização da necessidade 

da qualidade para a manutenção da competitividade e a consequente permanência no 

mercado, utilizando as normas técnicas e difundindo o conceito de qualidade por toda a 

organização. Isso melhora, obviamente, a imagem da empresa e facilita a decisão de 

compra para seus consumidores. 

O processo de certificação é realizado por uma organização de terceira 

parte(organização independente) para atestar e declarar que um produto, serviço ou 

pessoa ou inclusive um sistema está em conformidade com os requisitos técnicos 

especificados. 

O resultado desse processo é a emissão de um certificado(documento emitido, de 

acordo com as regras de um sistema de certificação, para declarar a conformidade às 



 
 

35 
 

normas técnicas ou a outros documentos normativos) ou da marca de conformidade( 

maraca registrada aposta ou emitida, de acordo com as regras de um sistema de 

certificação, para declarar a conformidade às normas técnicas ou a outros documentos 

normativos).  

As organizações de terceira parte são normalmente denominadas Organismos de 

Certificação(OC) ou Organismos de Certificação Credenciados. No Brasil, a atividade de 

certificação é desenvolvida dentro das regras do Sistema Brasileiro de Certificação – SBC 

ou de outros sistemas oficiais de avaliação da conformidade. 

O organismo que permite o acreditamento ( o reconhecimento formal, concedido por 

um organismo autorizado, de que uma entidade tem competência técnica para realizar 

serviços específicos), no Brasil, é o Inmetro, cabendo às entidades por ele credenciadas a 

condução das atividades de certificação e de treinamento de pessoas. 

 

3.3.3 Exemplos de Normas 

 Há uma enorme gama de normas, as quais serão brevemente descritas a seguir, 

segregadas por área de atuação: 

A)Normas de Sistema de Gestão  Da Responsabilidade Social 

SA 8000 

A Social Accountability 8000, lançada em 1997 pela CEPAA – Council on 

Economics Priorities Accreditation Agency, atualmente chamada SAI  - Social 

Accountability International, organização não governamental norte-americana, foi a 

primeira certificação de um aspecto da responsabilidade social de empresas com alcance 

global. A grufe Gucci, por exemplo, possui essa certificação 

Embasada em normas internacionais sobre direitos humanos, a SA 8000 busca 

garantir os direitos básicos dos trabalhadores. A norma é composta de nove requisitos: 

1. Trabalho infantil: não é permitido 

2. Trabalho forçado: não é permitido 

3. Saúde e segurança: devem ser asseguradas 

4. Liberdade de associação e negociação coletiva: devem ser garantidas 

5. Discriminação: não é permitida 
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6. Práticas disciplinares: não são permitidas 

7. Horário de trabalho: não deve ultrapassa 48 por semana, além de 12h-extra por 

semana 

8. Remuneração: deve ser suficiente 

9. Sistemas de gestão: devem garantir o efetivo cumprimento de todos os requisitos 

 

AA 1000 

A AA 1000(Accountability 1000) é um padrão de processo para a gestão da 

contabilidade, auditoria e relato da responsabilidade corporativa, lançada em 1999 pelo 

Institute of Social and Ethical Accountability – ISEA. 

 O diferencial principal da AA 1000 está na inclusão das partes interessadas em 

todos os passos, dando credibilidade à responsabilidade corporativa da organização que 

o adota. A Shell International (UK), Novo Nordisk (Dinamarca) e British American 

Tobacco (BAT) são exemplos de empresas que adotam a AA 1000. 

 Nessa norma, o envolvimento dos stakeholders, ou partes interessadas nas 

atividades da organização, é essencial. Em outras, isso significa dizer que a organização 

deve possibilitar e ampliar seu diálogo com colaboradores, clientes, fornecedores, 

comunidades, governos, entre outros. 

 A AA 1000 permite uma melhora no desempenho social pelas empresas que a 

adotam, ao considerar o conceito de responsabilidade social corporativa nas ações 

empresarias, traduzido em maior confiança, comprometimento e lealdade. A empresa, 

dessa forma, passa a incluir e considerar, em suas decisões estratégicas, a visão e a opinião 

de todos os grupos que estão envolvidos ou impactados por suas atividades. 

NBR 16001 

Em 2004, a ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas- editou a NBR 

16001, primeiro documento normativo a estabelecer requisitos para um Sistema da 

Gestão da Responsabilidade Social.  

Essa norma reúne um conjunto de requisitos associados à ética, cidadania, direitos 

humanos e desenvolvimento sustentável e foi elaborada de modo a ser aplicável a todos 

os tipos e portes de organizações, adaptando-se às diferentes condições regionais do país. 
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Alguns temas abordados pela norma são: 

 Práticas leais de concorrência 

 Combate à pirataria, sonegação, fraude e corrupção. 

 Compromisso com o desenvolvimento profissional  

 Proteção ao meio ambiente e ao trabalhador 

A primeira empresa brasileira a ser certificada pela NBR 16001 foi a Serasa. 

ISO 26000 

Em 2004, a ISO (Organization for Standardization) realizou em Estocolmo, na 

Suécia, uma conferência que culminou na decisão de criar de uma norma de 

responsabilidade social, a qual apresenta diretrizes e não terá finalidade de certificação. 

 Essa norma, publicada em 2010 no Brasil, foi construída num processo chamado 

twinning, em que a liderança do grupo de trabalho acontece em uma dupla constituída por 

um país desenvolvido e um país subdesenvolvido. 

 O grupo de trabalho de elaboração da ISO 26000 é composto por cerca de 320 

especialistas de 54 países. A ISO, ao propor a o desenvolvimento dessa norma, propôs 

um processo mundial, amplo e participativo, com característica de multi-stakeholder. 

Esses stakeholders foram divididos em seis grupo: indústria, consumidores, 

trabalhadores, organizações não governamentais e outros. Assim, cada país deve compor 

um comitê espelho em que todos os grupos são comtemplados. O Brasil, por exemplo, 

traz a presença de cerca de 75 entidades. A ISSO 26000 permite, portanto, que os países 

tragam diferentes visões da sociedade e das ações empresariais. 

B)Normas de Sistema de Gestão Ambiental 

ISO 14001 

 Em 1992, durante a conferência sobre meio ambiente realizada no Rio de Janeiro, 

em 1993, a ECO-92, os países solicitaram à ISO que elaborasse uma norma com 

requisitos para Sistema de Gestão Ambiental. Essa norma, cujo objetivo principal era 

proteger o meio ambiente e a sociedade, foi chamada ISSO 14001. 
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 Em 1996, são editadas as primeiras normas sobre gestão ambiental. Essas normas 

fazem parte da família 14000 e são autônomas, o que significa que não precisam ser 

implementadas conjuntamente. 

D)Normas de Sistema de Gestão de Segurança e Saúde 

OHSAS 18001 

Em julho de 2007, foi publicada a nova versão da OHSAS 18001. A decisão foi de 

mudá-la para norma mostra o alinhamento com as normas ISO 9001 e ISO 14001, 

permitindo às empresas integrarem com mais facilidade seus sistemas de gestão. 

As políticas de saúde e segurança são importantes não apenas para o funcionário, 

mas também para os clientes e os stakeholders. Além disso, legislações cada vez mais 

restritivas exigem que a organização demonstre pró-atividade, sem contar o ambiente de 

negócios que demanda transparência e compromisso com a saúde e segurança do 

trabalhador. 

A OHSAS 18001 possui reconhecimento internacional como sendo adequada para a 

gestão de segurança e saúde do trabalhador. Foi desenvolvida pelas principais indústrias 

mundiais e organismos de certificação internacionais, com o objetivo de oferecer 

diretrizes sobre a gestão nos seguintes aspectos: 

 Identificação de perigos e riscos e estabelecimento de controles 

 Requisitos legais e outros 

 Competência, treinamento e conscientização 

 Controle operacional 

 Preparação e resposta a emergências 

 Indicadores de desempenho e monitoramento e melhorias 

Certificar o sistema de gestão de SSO permite que a organização se diferencie da 

concorrência, abrindo caminho para novos mercados, participação em licitações e 

contratos internacionais. 

E) Manejo Florestal 

FSC – Forest Stewardship Council 
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A Forest Stewardship Council é uma organização independente, não governamental 

e sem fins lucrativos, criada para promover o manejo florestal responsável ao redor do 

mundo. 

Essa organização foi fundada em 1993 como resposta às preocupações sobre o 

desmatamento global e reúne atualmente vozes do hemisfério norte e sul. O intuito desse 

fórum é definir o que é um manejo florestal ambientalmente adequado, socialmente 

benéfico e economicamente viável, além de identificar ferramentas e recursos que 

possibilite uma mudança positiva e duradoura nas florestas e povos que nela habitam. 

Através do sistema de certificação, o selo FSC reconhece a produção responsável de 

produtos florestais, permitindo que consumidores e empresas tomem decisões conscientes 

de compra. 

Cabe ressalvar, no entanto, que a FSC não certifica diretamente: apenas credencia 

certificadores e estes, por sua vez, através do desenvolvimento de padrões próprios, 

emitem a certificação florestal. No Brasil, a iniciativa que formalizou em 2001 as decisões 

em torno do FSC é representada pelo Conselho Brasileiro de Manejo Florestal. 

Há dois tipos de certificação: 

 Manejo florestal: a qual é direcionada a empreendimentos que atuam em florestas 

naturais ou plantadas; esse tipo de certificado reconhece que os produtores extraem 

os recursos florestais de forma correta. A avaliação é realizada por uma equipe de 

auditores a qual observa como o manejo florestal é realizado e indica pontos a serem 

melhorados. A certificação tem validade por cinco anos. 

 Cadeia de custódia: destinada a empreendimentos que processam e comercializam 

produtos florestais certificados(fabricantes, compradores, vendedores ou 

distribuidores). Esse tipo de certificação garante ao consumidor que o produto foi 

fabricado com matéria-prima de floresta certificada ou de origem controlada segundo 

as normas do Conselho de Manejo Florestal. 

Apesar do nome, o FSC é praticamente um sistema socioambiental e não somente 

florestal, por ser caraterizado pela participação mais equilibrada de entidades 

ambientalistas, movimentos sociais e empresas. 
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CERFLOR – Programa Nacional de Certificação Florestal 

O Cerflor é uma certificação que visa o manejo florestal e da cadeia de custódia. É 

gerenciada e regulamentada pelo Inmetro (Instituo Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial) e reconhecida internacionalmente pelo PEFC 

(Program for Endorsement on Forestry Certification). O PEFC é um plano de certificação 

de florestas mundial, composto por 27 sistemas nacionais independentes, em cinco 

continentes. Ele estabelece os mecanismos para o reconhecimento mútuo  desses sistemas 

nacionais, eliminando barreiras técnicas ao comércio e permitindo o acesso dos produtos 

oriundos de florestas certificadas aos mercados externos. 

A certificação da cadeia de custódia do CERFLOR permite a rastreabilidade da 

matéria-prima, desde a origem até a etapa final de produção, garantindo ao consumidor 

que os produtos são sustentáveis 

F)Comércio Justo(Fairtrade) 

O Comércio Justo nada mais é do que uma parceria de comércio baseada no diálogo, 

transparência e respeito, a qual procura um maior grau de igualdade no comércio 

internacional. Ele visa oferecer melhores condições comerciais, além de proteger os 

direitos de produtores e trabalhadores marginalizados, especialmente do Hemisfério Sul. 

Esse movimento é internacional e surgiu nos meados dos anos 60. Os pricipais objetivos 

do comércio justo são: 

 Trabalhar com produtores e trabalhadores marginalizados para ajuda-los a mudar de 

uma posição de vulnerabilidade a uma de segurança e autossuficiência econômica 

 Fortalecer os trabalhadores e produtores como investidores nas suas próprias 

organizações 

 Ter um maior papel no âmbito global para conseguir um maior grau de igualde no 

comércio internacional 

 

3.3.4 Relatório de Sustentabilidade 

O Relatório de Sustentabilidade é o resultado de um processo que visa identificar, 

mensurar, divulgar e prestar contas sobre as ações com vistas à sustentabilidade. É um 
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instrumento de comunicação destinado à análise das partes interessadas, podendo refletir 

a tomada de decisões e o engajamento. 

Atualmente, o relatório de sustentabilidade vem se tornando uma prática muito 

comum entre as empresas, dado ao interesse crescente da sociedade civil nas atividades 

empresariais, o que demanda mais transparência e responsabilidade das organizações. 

Isso transforma o relatório de sustentabilidade numa importante ferramenta de 

comunicação para o diálogo com as partes interessadas. 

Pode-se dizer que o engajamento ativo com as partes interessadas e a demonstração 

do bom desempenho social e ambiental podem garantir e proteger a licença social para 

operar, gerar inovação em produtos e serviços, reduzir processos judiciais e melhorar as 

estratégias do negócio. Obviamente, a alta direção das empresas acredita que o relatório 

trará benefícios. 

Elaboração do Relatório de Sustentabilidade 

No relatório, a visão do negócio e compromisso com o desenvolvimento sustentável 

da empresa devem ser apresentados,  além de ser descrita a realidade da empresa de forma 

que as questões socioambientais sejam definidas e relacionadas com as questões 

econômicas. 

A produção do relatório, todavia, requer um esforço conjunto para se chegar às 

estratégias, objetivos e planos de ação, representando a incorporação dos princípios do 

desenvolvimento sustentável. Cabe lembrar que ao expor a empresa no relatório, os 

próprios gestores são motivados a agir de forma a garantir que os números sejam 

melhorados. 

Benefícios do Relatório de Sustabilidade 

O relatório de sustentabilidade pode ajudar a comunicar as oportunidades e desafios 

econômicos, ambientais e sociais da organização, bem como responder às necessidades 

por informação das partes interessadas. 

Embora não haja uma análise definitiva acerca da relação custo/benefício, a acelerada 

aceitação desse tipo de publicação indica que divulgar de maneira mais completa as 

atividades da empresa pode gerar benefícios internos e externos que superam os custos 

reais ou percebidos. 
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Além disso, o processo de elaboração do relatório também permite uma espécie de 

alerta para problemas frequentes e antecipa oportunidades na cadeia produtiva e na 

comunidade em que a empresa atua, bem como em relação aos órgãos reguladores. Isso 

pode ajudar no gerenciamento de riscos antes que eles surjam como surpresas indesejadas. 

Enfim, podem-se destacar os seguintes benefícios: fortalecimento do diálogo e da 

confiança com as partes interessadas, a aproximação de grandes investidores e o 

engajamento da própria força de trabalho da organização. 
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CONCLUSÃO 

 Após a realização da pesquisa acerca do tema Responsabilidade Social, com foco 

no ambiente empresarial, pode-se chegar a conclusão de que o contexto econômico e 

social contemporâneo vem exigindo uma postura mais proativa e menos paliativa pelas 

organizações em relação ao meio ambiente e a sociedade na qual estão inseridas. 

 Muitos esforços vêm sendo feitos nesse sentido, com vistas a adequar os processos 

de produção a um modelo mais sustentável e responsável. Organismos internacionais vêm 

auxiliando nesse aspecto, criando diretrizes a serem seguidas pelas empresas. A própria 

sociedade civil mostra-se gradativamente menos alienada e passa a exigir a mesma 

postura das organizações. 

 O que resta a saber é se, de fato, as organizações estão implementando mudanças 

efetivas em seus processos de gestão e a veracidade dos mesmos. Novamente, a sociedade 

civil mostrará-se um importante papel nesse aspecto, ao exigir continuamente a 

transparência e responsabilidade das empresas. 
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INTRODUÇÃO 

O preconceito pode ser classificado como um conjunto de atitudes e descriminação 

extraídas da análise do comportamento humano, e que se dispõe a explicar o motivo da 

existência da exclusão social. Está associada perante os valores morais de cada indivíduo 

de nossa sociedade, refletindo o tal comportamento de como agimos em certas ocasiões 

em que muitas vezes não sabemos lidar, em que consequentemente nos encontramos em 

situações que não existe a possibilidade da inclusão social ser notada.  

    A inclusão social está ligada a concepção de indivíduos que não tem as mesmas 

oportunidades que estão postas dentro da sociedade, mas que os excluídos socialmente 

são aqueles que também, não sempre, não possuem condições financeiras dentro dos 

padrões impostos pela sociedade e que por simples fato dessas pessoas serem excluídas 

do meio social tem razão pelas características físicas que possuem. 

     E essas características como qualquer outra, como a cor da pele, por exemplo, tem 

capacidade de ser algo que nos diferencie, mas analisando os critérios sociais de 

classificação da inclusão e seu enquadramento, percebemos que a concepção do 

preconceito não é algo que vem com o nascimento de nossas diferentes características, e 

sim socialmente construída.  

    Já a moral, são as regras e costumes estabelecidos na sociedade e que suas 

convenções são aplicadas no cotidiano e usada continuamente por cada cidadão. Essas 

regras orientam cada pessoa de suas ações e seus julgamentos sobre o que é moral ou 

imoral, certo ou errado, mas havendo questões que variam e sofrem sempre influência do 

impacto do preconceito e da descriminação nas circunstancias vividas.  

   No nosso cotidiano, no dia a dia, a finalidade da ética diz respeito a todo ser humano 

conseguir atingir a inclusão social e a moral diz respeito de cada individuo parar de julgar 

ou não julgar, tirando a prática do preconceito dos outros pelas suas diferenças, mas que 

no final sempre diz respeito às atitudes e decisões feitas pelo ser humano, que o tema 

deste trabalho é relacionado a debates para a melhor forma de agir e se comportar em 

sociedade.  

     O preconceito está ligado diretamente a as atitudes tomadas pelas pessoas quanto os 

seus julgamentos ambos conectados por uma mesma estrutura criada pela sociedade, e a 
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inclusão social é uma maneira de acabar com essas barreiras e estruturas criadas pela 

nossa sociedade desde os primórdios da vida humana.  

   Neste trabalho será retratado como a inclusão social está ligada ao preconceito, e 

qual o seu impacto juntos a outras descriminações e desigualdade, assim como será 

analisado até onde o preconceito gera a exclusão social e de qual maneiras a inclusão 

pode ser realizada por parte da nossa sociedade.  
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CAPÍTULO I - A INTERPRETAÇÃO DO PRECONCEITO  

1.1 A SOCIEDADE EM QUE VIVEMOS  

A sociedade em que vivemos está repleta de injustiças, desrespeito e desigualdade 

imposta pelo homem, a descriminação está em toda a parte – nas relações religiosas, 

esportivas, sexuais, étnicas ou políticas – e dão origem a uma segmentação de grupos, 

que são definidos pelas suas características e até mesmo pela sua classe social. 

            Esses grupos segmentados pela nossa própria sociedade são postos desde que 

mundo é mundo, nós seres humanos sem saber, já tomavam a iniciativa da exclusão 

social, que por mera diferença ou qualquer cor de pele transformaria aquele indivíduo 

diferentes dos outros, excluindo-o completamente da sociedade e de seus direitos e assim 

fazendo com que este então seja menosprezado e descriminalizado, como por exemplo os 

atos de escravidão, que foi permitido por muitos séculos no nosso país, e que pior disso é 

que era aceito e visto como uma forma de “incluir” todos eles na sociedade.  

            Essas segmentações de grupos tem como influência o padrão que a sociedade 

construiu certa determinação, de como ser, agir e pensar, que a partir disso você será 

interpretado perante esses conceitos. Devido essa visão, somos feitos de fantoches de 

nossas próprias concepções, pois tomamos nossas decisões no o que é decretado por 

“certo” e “errado”, como por exemplo, a mídia e a indústria de moda que ser magra e alta 

é o padrão escolhido, ou que para ser bem sucedido terá que ser branco, isso continuará, 

enquanto não haverá a inclusão social, sempre haverá a segmentação dos grupos.  

 O preconceito, como já falado, é algo que vem desde os primórdios, um 

comportamento e pensamento do homem que determina opiniões que constroem uma 

sociedade, que é formada por valores e julgamentos previstos. Essa forma de criar 

julgamentos pode ser entendida, pelo fato de que o outro automaticamente me afeta. A 

relação de identificação e afeto é um exemplo de que esta afirmação é verídica, pois nós 

só nos relacionamos com aqueles que constituem os mesmos valores propostos que nós. 

            Essa tal pensamento de diferença entre nós, humanos, sempre esteve em 

ênfase, pelo simples fato de que acreditamos que somos superiores aqueles que não são 

semelhantes a nós. Isto é, sendo homem ou mulher, branco ou negro, índio ou 
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muçulmano, não importa a sua existência ou a essência de sua alma, o que é diferente não 

nos une.   

             Ao fazermos um pensamento cronológico com estes conceitos, podemos 

perceber que pouco tempo atrás, essas ações e atitudes de discriminação eram e que ainda 

são, até então aceitas na sociedade. Nos Estados Unidos, o índice de preconceitos e 

xingamentos de racismo contra os negros eram absurdamente explícitos, continham uma 

“ideologia” de que eles não eram merecedores de seus direitos, eram totalmente excluídos 

da sociedade e trabalhavam muitas vezes com aquilo que era predestinado o “seu devido 

lugar”, mas que hoje em dia está com menos vigor, pois seu presidente atual é um 

representado por um negro.  

 Desta forma, criando a desigualdade social que acontece quando a distribuição de 

renda é feita de forma diferente, sendo que a maior parte desta distribuição fica nas mãos 

de poucos, que são os mais favorecidos, que estão no padrão estipulado pelo próprio 

conceito da nossa sociedade – os brancos – e que isto é um reflexo do preconceito e da 

discriminação causada por nós mesmo sem qualquer finalidade.  

 Porém, não somente o aparecimento da desigualdade como também o machismo, 

um preconceito que é existente há muitas anos e que a luta para oculta-lo nunca 

desapareceu, mas que é vivido pelas mulheres na região do dos países do Oriente Médio, 

que não conseguem conquistar seu lugar como mulher na sociedade, sendo proibidas de 

escolherem seu próprio marido, sua própria vestimenta e até mesmo não podendo escolher 

seu trajeto de vida, comprometendo seu próprio futuro, como no caso que ocorreu da 

menina Malala que ganhou o prémio Nobel da paz em 2014. 

           A violência adotada contra aqueles que não acreditam na mesma religião, é 

uma marca de plena ignorância, que é vivida nos tempos de hoje, também nos países do 

Oriente Médio, a discriminação e injuria dos Palestinos contra os Mulçumanos e vice-

versa, dão autoridade de assumir uma guerra somente por essa diferença de conceitos. 

Como o Holocausto, que teve grande poder nos séculos passados, ocorrido na Alemanha 

cuja era a luta dos Nazistas contra os Judeus com sua finalidade de extermínio por 

diferenças de raça e religião.  

        Todos esses preconceitos e discriminações citados acima são claramente 

incluídos no nosso cotidiano, é visível que estes atos são tomados pelo preconceito e 
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discriminação que está dentro de cada um de nós individuo, e que parece já não ser mais 

constituído pela convivência com as outras opiniões das pessoas da sociedade, 

modificando as suas e sim pelo fato de que ser humano é semelhante a ser preconceituoso.  

             

 
                                                     

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.blogmacacosmemordam.com/2013/10/preconceito-no-rap-resultado-da-evolucao.html&ei=Hs17VP2aFcSVNqm1gbgJ&bvm=bv.80642063,d.cWc&psig=AFQjCNFE24_SkNXU0vpPjLBIryOlmIwHxA&ust=1417485936557505
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://br.noticias.yahoo.com/judeus-palestinos-celebram-paz-yom-kippur-eid-al-141046603.html&ei=wc17VMvBIYmeNoPHg4gC&bvm=bv.80642063,d.cWc&psig=AFQjCNFY6Qm0Oj1Tz_rE37wTPyQGdrJ_bg&ust=1417486053383253
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http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.lookfordiagnosis.com/mesh_info.php?term%3DHolocausto%26lang%3D3&ei=pM57VLvkFMiZgwSSqYCABQ&bvm=bv.80642063,d.cWc&psig=AFQjCNE6-g_ILA8tVO0qwfoA879Tdvyuzg&ust=1417486364302541
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1.2 COMO É VISTO O PRECONCEITO X INCLUSÃO NO COTIDIANO  

  O preconceito como seu nome indica, é um pré-conceito, ou seja, uma opinião que 

se emite antecipadamente, sem ter uma informação suficiente para poder emitir um 

verdadeiro julgamento, fundamentado e raciocinado. Ao contrário do que se possa pensar, 

são opiniões individuais, pois nem todo individuo tende a ter certo preconceito. O 

preconceito está muito presente na sociedade, desde que o mundo é mundo. Mas, 

conforme o tempo muda as formas de preconceitos também vem a sofrer mudanças. 

Alguns se extinguem outros surgem.  

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://somosiguaisnadiferenca.blogspot.com/2011/11/um-olhar-de-milton-santos-para.html&ei=MtB7VL_JOoO-ggSKhYLICg&psig=AFQjCNHH2WmzggIplo3UHtB9FsDlPGYnpg&ust=1417486579403396
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.informacoesemfoco.com/2013/10/projeto-livra-lideres-religiosos-de.html&ei=MtF7VPiDHsKoNsnsgtAE&psig=AFQjCNGUI6Pw4mW5Gap-W22f_p2wQ1zWAQ&ust=1417486841085224
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  Por exemplo, o preconceito com a mulher no mercado de trabalho, antes era muito 

maior, hoje já não tanto. Porém, o preconceito homossexual, que na época dos gregos não 

existia, hoje já toma uma posição relevante na nossa sociedade. 

          O preconceito existe sim e dos mais variados tipos: tanto a cor de uma pessoa, 

que é denominado racismo; outra religião como podemos ver os conflitos no Oriente 

Médio, a luta entre judeus e islâmicos, os grupos extremistas do Iraque matam inocentes 

cruelmente só porque são de outra religião; contra mulheres, o machismo, vários homens 

não reconhecem a capacidade das mulheres de fazerem algo diferente à costurar, cozinhar 

e cuidar dos filhos; a classe social abaixo de você, por exemplo, os ricos que estão 

acostumados a falar: “isso é coisa de pobre”; a preferência sexual: bissexuais ou 

homossexuais são muito descriminados por não se encaixarem no “certo” ou no “igual a 

todos”; preconceito contra outras nacionalidades como os portugueses que são sempre 

taxados de burros e brasileiros de malandros e assim por diante.  

        O preconceito e a exclusão andam interligados, existe uma relação entre eles, 

ou seja, quando uma pessoa tem certo preconceito a outra, ela automaticamente está 

privando-a de sua relação social, e julgando-a perante seus próprios conceitos, excluindo-

a socialmente.  

        A inclusão é o que combate ou tenta combater o preconceito. O que oferece às 

pessoas “excluídas” da sociedade uma oportunidade de serem incluído, o que faz com 

que as pessoas sejam, vistas pelo seu potencial, habilidades, conhecimentos e outros 

“tipos” de inteligências.  

    Parte da nossa população busca um lugar com que a estrutura dos seus sistemas 

sociais comuns e atitudes em todos os aspectos, tais como educação, trabalho, saúde, lazer 

sejam bons para todos. Mas a política também entra nessa história, como veremos agora. 

 

A democracia é para todos? 

A democracia, de origem grega é definida pela ideia de governo pelo povo. Essa 

democracia, durante a história será transformada, modificada e alterada a cada tempo. 

Após muitas transformações, ela se encontra em seu momento mais excelente, no seu 

conceito mais especifico, é definida como: “o espaço onde as relações se estabelecem em 
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que o poder e o direito são para todos” (http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/atuacao-e-conteudos-

de-apoio/publicacoes/direitos-

humanos/Cartilha%20Direitos%20do%20Cidadao%20(PFDC%20CDH)_03_sem_corte

.pdf) . Para todos é o que realmente define – a. É então que nos perguntamos: se existe 

um espaço onde as relações, direitos e poderes são para todos, quem são esses “todos”? 

Se fossemos levar em consideração o “todos” como a população mundial, saberíamos que 

essa definição não estaria certa.  

            Sabemos que, na humanidade em que vivemos, há sempre a exclusão de um 

grupo, ou vários grupos. Sejam eles: índios, rastafáris, negros, brancos, muçulmanos ou 

seguidores de outros tipos de religiões, de baixa classe social, deficientes físicos ou 

mentais, homossexuais, transexuais e bissexuais. 

A democracia dos gregos, por exemplo, apesar do “para todos”, todos sabemos que 

não era bem assim. Ela não nasce como a divisão de poderes e compartilhamento dos 

direitos para todos. A democracia nascerá desde aquela época, do cidadão. O cidadão é o 

considerado ser político. Ele só poderá participar da poli, se a suas características 

couberem. O cidadão tem que ser: um homem que seja nascido na poli, não pode ser 

escravo, mulher e nem criança e muito menos louco. E o para todos? A democracia então, 

não é a melhor forma de governo? É uma invenção controvérsia? Há um padrão muito 

restrito e estabelecido desde a política grega.  

Grandes filósofos como Platão e Aristóteles, diziam que a monarquia era a melhor 

forma de viver, porém, ela se degenera e se torna em tirania. A democracia é a essência 

da Timocracia: forma de governo onde o poder seria vencido a partir daquele que detém 

um poder econômico e a capacidade de exerção. Esse tornará o governante de todos os 

poderes políticos, será aquele que sabe exercer com vigor. A democracia é uma forma de 

governo degenerada, porém, a menos prejudicial, ela se transformou na forma mais 

“harmoniosa” de viver. Mesmo não havendo a melhor forma de governar. Ela é a ação de 

compartilhar os poderes entre todos e distribuir os direitos a todos. 

Como vivemos em um país e em uma sociedade democrata, sabemos que todos têm 

os mesmo direitos e iguais, mas que não é realmente aplicado na prática. No nosso 

cotidiano, é fácil perceber certas ações e atitudes que prevalecem a indiferença pelo 

próximo. Quando você está em uma roda de seus amigos e estão presentes os 

http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/direitos-humanos/Cartilha%20Direitos%20do%20Cidadao%20(PFDC%20CDH)_03_sem_corte.pdf)
http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/direitos-humanos/Cartilha%20Direitos%20do%20Cidadao%20(PFDC%20CDH)_03_sem_corte.pdf)
http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/direitos-humanos/Cartilha%20Direitos%20do%20Cidadao%20(PFDC%20CDH)_03_sem_corte.pdf)
http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/direitos-humanos/Cartilha%20Direitos%20do%20Cidadao%20(PFDC%20CDH)_03_sem_corte.pdf)
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homossexuais e alguém comenta que eles são estranhos e estão fazendo algo que esta o 

incomodando.  

Certos pensamentos são criados pelas nossas culturas adquiridas ao longo dos anos, 

tanto nos relacionamentos com nossos pais e com o ambiente de convívio, que sempre 

influenciaram na formação de nossos conceitos. Outro tipo de indignação é a falta de 

respeito com os mais velhos, nas filas do supermercado, na vaga especialmente para os 

idosos, no banco preferencial nos transportes públicos, não são utilizados pelos que são 

favorecidos e que realmente necessitam, e sim por aqueles que acham que tem o direito 

de usufruir, mesmo que tenha a presença do idoso, pois acham que são melhores que eles 

ou que “idoso é inútil”. Essas condições mediadas pelo estado não passam de regras a 

serem cumpridas, mas que a maioria da população não leva a vigor. 

O mau olhado daqueles que aparentam ser de classe baixa, sendo julgados pela sua 

própria aparência, não tendo certos hábitos e vestimentas que nossa própria sociedade 

impõe. Elas consequentemente são inibidas de frequentar certos lugares e ambientes, pois 

não estão dentro do grupo similar ao que é frequentando apenas pela sua aparência.  

         A compreensão que podemos chegar à explicação deste comportamento, é que o ser 

humano só pensa nele próprio, acha que o mundo gira em torno de si, ele pode ter tido 

uma boa educação e ter respeito pelos mais velhos, mas ele só irá tratá-las bem com seus 

devidos valores as pessoas com as quais conhece e se relacionam. 

O outro já não faz parte de mim, essa indiferença faz com que desacreditamos que 

somos semelhantes uns aos outros. E que a partir do momento em que pensamentos 

somente em nós mesmo, paramos de raciocinar que o meu semelhante, o homossexual 

tem sentimentos iguais e parecidos aos meus, ou que o negro tem os mesmos sofrimentos 

que eu.  

O sentido da vida passou a ser irrelevante, pois não contestamos mais o porquê das 

coisas estarem estabelecidas como estão, o porquê da desigualdade social e a 

discriminação que são vivenciadas no nosso cotidiano, apenas aceitamos as. 

      No entanto, é difícil enxergar uma mudança. Estamos cada vez mais vivendo em torno 

de nós mesmo, o que é bom para o meu EU, sempre visando ganhar a vida na base de 

muito dinheiro e conquistando nosso lugar na sociedade, que apropriadamente é a nossa 

sociedade instaura essa forma de viver, mas criticamente desequilibrada pela essência do 

preconceito que vivemos no nosso cotidiano. 
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1.3 A SOCIEDADE DEMOCRATA PRECONCEITUOSA  

Onde estão os direitos? Mesmo vivendo em uma sociedade democrata, em que os 

direitos, na sua teoria, deveriam ser para todos, sabemos que não é bem assim. É nessa 

brecha das leis democratas e na falta de conhecimento do jurídico do cidadão que surge 

a exclusão e o preconceito.  

O preconceito pode aparecer das mais variadas formas. Tanto em um gesto de 

prepotência, fúria e autoritarismo em que a nação inteira é prejudicada, quanto em um 

ambiente com os amigos em que surge uma piada baseada em raça, cor ou sexo, em que 

achamos que por estarmos em meio a amigos, não haverá consequências. Ou ainda, o 

preconceito pode estar disfarçado e guardado em nossas mentes, quando há uma falsa 

aceitação de minorias. Ele pode variar, porém, livre – se dele.  

Livre – se dele? O preconceito existe desde os primórdios. É marcado por fatos 

históricos e culturais. Ele nunca se extinguiu. Em alguns momentos ele pode até tomar 

menos relevância, como é o caso do racismo, machismo e a homofobia, hoje considerados 

retrógrados e inaceitáveis em diversos ambientes. 

Vivemos na era do consumismo e da ostentação, vaidade. Da futilidade e o coração 

apequenado pela cobiça. O preconceito então aparece ganhando novas maneiras de 

acordo com os valores vigentes que tomam força da nossa sociedade. Hoje, ele surge 

contra os pobres e contra aqueles que não se encaixam nos modelos estéticos e cada dia 

mais estreitos. Assim, essas pessoas são cada vez mais intoleráveis e rejeitadas pelo 

mundo. 

Renegamo-nos muito, viramos as costas a quase todos que não se encaixam a nosso 

padrão: perfeito. São heterossexuais contra homossexuais, muçulmanos contra cristãos, 

sulistas contra nordestinos, moralistas contra libertários (anarquistas), direitistas contra 

esquerdistas, brancos contra negros e assim vai, não acaba nunca. Dominamos, 

subjugamos o outro mais por uma necessidade de se auto – afirmar, que por desprezo. É 

o branco que, ao julgar o negro julgando ser uma raça inferior, se coloca um patamar 

acima, se sentindo melhor por isso e mais confortável diante do infortúnio (infelicidade) 

alheio. É o homem que, ao oprimir a mulher, conquistará mais espaço no mercado de 

trabalho e nos ambientes sociais e veremos isso como ocorre na realidade.  
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 CAPÍTULO II – A INTERPRETAÇÃO DA INCLUSÃO X 

PRECONCEITO  

2.1 A REALIDADE 

  Sabem que a realidade é composta pela cultura de nosso país e entre outros 

aspectos e que nela em si, retrata a forma de como nós incluídos nela vivemos. A cultura 

diz respeito a um conjunto de hábitos, comportamentos, valores morais, crenças e 

símbolos, dentro outros aspectos gerais, como forma de organização social, política e 

econômica que caracterizam uma sociedade.  

          Além disso, os processos históricos são em grande parte responsáveis pela 

diferença culturais, embora não sejam os únicos fatores a se considerar. Isso nos permite 

afirmar que não existem culturas superiores ou inferiores, mas sim diferentes, com 

processos históricos também diversos, os quais proporcionam organizações sócias com 

determinadas peculiaridades.  

          Apesar desse contato hostil num primeiro momento entre culturas diferentes, o 

processo de mestiçagem no Brasil contribuiu para a diversidade da cultura brasileira no 

que diz respeito aos costumes, práticas, valores, entre outros aspectos que poderiam 

compor o que alguns chamam de caráter nacional. 

           Logo, o ponto de vista moral e comportamental, acredita-se que o brasileiro 

consiga reunir, ao mesmo tempo, características contraditórias: se por um lado haveria 

um tipo de homem simples acostumado a lutar por sua sobrevivência contra as 

hostilidades da vida (como a pobreza), valorizando o mérito das conquistas pessoais pelo 

trabalho duro, por outro lado este mesmo homem seria conhecido pelo seu “jeitinho 

brasileiro”, o qual encurta distâncias, aproxima diferenças, reúne o público e o privado. 

         Já na questão da falsidade dessa democracia racial, apontando para a existência de 

um racismo velado, implícito, muitas vezes, nas relações sociais. 

        Dessa forma, o discurso da diversidade (em todos os seus aspectos, como em relação 

à cultura), do convívio harmônico e da tolerância entre brancos e negros, pobres e ricos, 

acaba por encobrir ou sufocar a realidade da desigualdade, tanto do ponto de vista racial 

como de classe social. 



 
 

16 
 

       Ainda hoje, mesmo com leis claras contra atos racistas, é possível afirmarmos a 

existência do preconceito de raça na sociedade brasileira, no transporte coletivo, na 

escola, até no ambiente de trabalho. Isso não significa que vivamos numa sociedade 

racista e preconceituosa em sua essência, mas sim que esta carrega ainda muito de um 

juízo de valor dos tempos do Brasil colonial, de forte preconceito e discriminação.  

       Além disso, se a diversidade cultural não apagou os preconceitos raciais e entre 

outros, também não diminuiu outro ainda muito presente, dado pela situação econômica-

social do indivíduo da qual não existe a inclusão social.  

         

2.2 A INCLUSÃO DEPENDE DE QUE? 

 

A inclusão social está ligada a todas as pessoas que não tem as mesmas 

oportunidades dentro da sociedade. Alguns biólogos anti-racistas chegaram até 

sugerir que o conceito de raça fosse banido dos dicionários e dos textos científicos. 

No entanto, o conceito persiste tanto no uso popular como em trabalhos e estudos 

produzidos na área das ciências sociais. Estes, embora concordem com as conclusões 

da atual Biologia Humana sobre a inexistência científica da raça e a 

inoperacionalidade do próprio conceito, eles justificam o uso do conceito como 

realidade social e política, considerando a raça como uma construção sociológica e 

uma categoria social de dominação e de exclusão. A Inclusão social depende da 

estabilidade, que depende do controle da inflação, e que depende do equilíbrio fiscal. 
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A complexidade da real origem dos preconceitos é uma das grandes dificuldades 

que o ser humano enfrenta para entender como respeitar, amar e aceitar as diferenças 

do próximo de forma objetiva e sensata. É importante entendermos, que cultivar o 

amor ao próximo, não significa exterminar preconceitos, mas sim tentarmos conviver 

com as diferenças sem deixar que elas interfiram em nossas vidas e na vida das 

pessoas que convivem com nós diariamente. 

Desde a nossa infância, até na juventude somos moldados pela sociedade e por 

nós mesmo, criando em nossa mente um padrão ideal de ser humano a partir disso, 

tudo aquilo que não tem semelhança com esse nosso conceito passa a ser visto com 

maus olhos, sem levar em conta o interesse e intenção das outras pessoas.  

          Historicamente, as enormes desigualdades sociais, econômicas e culturais 

expressam uma das características mais marcantes do país. Em anos recentes, 

percebe-se um crescimento da consciência da sociedade e do governo quanto à 

necessidade de reverter-se essa condição, criando-se mecanismos de participação e 

controle social, programas, projetos e ações que indicam um movimento de 

transformações positivas. 

Apesar de possuir grande número de pessoas pobres, o Brasil não é um país 

pobre, mas tem que superar um quadro de injustiça social e desigualdade. As 

desigualdades sociais estão presentes em todo o país, o que se reflete em uma posição 

intermediária ocupada pelo Brasil no ranking de países do Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH).   

Isso significa que ainda há muitas dificuldades a serem superadas nas áreas de 

educação, assistência social, saúde, distribuição de renda e emprego. A redução da 

pobreza e a luta contra as desigualdades sociais são as grandes prioridades do 

Programa de Ciências Humanas e Sociais da UNESCO no Brasil.  

          Pratica-se uma abordagem avançada e estratégica, baseada no avanço do 

conhecimento e pesquisa em ciências sociais, com o propósito de subsidiar a 

formulação de políticas públicas e reforçar a capacitação e treinamento 

das competências dos recursos humanos. 

Os projetos piloto na área da inclusão social, em estreita cooperação com ONGs 

e com a sociedade civil, recebem especial atenção. A UNESCO presta cooperação 

técnica em todos os estágios, do planejamento de projetos, e nas atividades 

http://www.pnud.org.br/idh/
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inovadoras, como por exemplo, o programa criança esperança, bolsa família e minha 

casa minha vida.  

 
     

                                                                                             

 

  É importante ressaltar que, apesar das mudanças positivas refletidas nos dados 

acima, em termos absolutos, as melhoras ainda são insuficientes para promover o 

‘grande salto’ de que o país necessita. Outro aspecto a se considerar é que o estudo 

define como indigentes apenas as pessoas com renda per capita inferior a um quarto 

do salário mínimo, e pobres com renda acima desse patamar, até no máximo meio 

salário mínimo, e estes são valores muito baixos. (Fonte: IPEA - Ipeadata). 

http://www.ipea.gov.br/portal/
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://uatafokin.com/2013/08/&ei=OKCHVOudD4jYggS7sYM4&bvm=bv.81449611,d.eXY&psig=AFQjCNFNky0mnhNTiFhUiqmdfRdcqvtfXw&ust=1418260891582066
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.ardosiaparaopeba.com.br/&ei=jqCHVN7LE8GnNt39gMAK&bvm=bv.81449611,d.eXY&psig=AFQjCNGxoZRTPel4s3jqlTEegHjZzCdBBQ&ust=1418260982130159
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://robertoalmeidacsc.blogspot.com/2013_01_01_archive.html&ei=1qCHVN3wDYiqNvHsg5gI&bvm=bv.81449611,d.eXY&psig=AFQjCNEVJyXtYgrgEb6JA6JUkODlpd7Tqg&ust=1418261069305005
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A pobreza não é relacionada somente à falta de recursos, mas engloba diversos 

elementos como a desigualdade na distribuição de renda, a vulnerabilidade, a 

exclusão social, a violência, a discriminação, a ausência de dignidade, etc. Neste 

sentido, a UNESCO está comprometida com a promoção da conscientização para o 

fato de que a libertação da pobreza é um direito humano fundamental.  

A Organização procura direcionar seu discurso, suas práticas, suas perspectivas 

e a alocação de seus recursos para instrumentalizar a educação, a cultura, a ciência e 

a comunicação para promover ações para a redução da pobreza e elevar os índices de 

desenvolvimento humano dos povos: 

 constituindo-se num foro de troca de ideias sobre políticas e práticas internacionais 

 promovendo o intercâmbio e disseminando experiências exitosas sobre inclusão 

social. 

     Os temas relacionados com as crianças tomaram relevante destaque nas agendas 

dos governos por diversas vezes ao longo da passada década mas este facto tende a 

inverte-se sempre que nos deparamos com uma crise económica, um défice orçamental, 

crises nas relações entre governos e administrações locais ou, mais recentemente, 

preocupações com o terrorismo e a segurança nacional. 

        Embora se tenham alcançado importantes conquistas na política pública nos 

passados 5 a 10 anos, não houve um compromisso governamental sustentável para com 

as crianças nem uma melhora significativa no bem-estar das mesmas e de suas famílias.  

        De fato, em muitas áreas, temas relativos a crianças e suas famílias perderam 

terreno e a exclusão social começa a emergir como uma questão importante no Canadá. 

Os exemplos abundam e incluem estes factos: 

• A sub-representação de minorias raciais de famílias e crianças entre aqueles que 

vivem em situação de pobreza nas grandes cidades, e a negação de acesso a diversos 

serviços a imigrante e as famílias dos refugiados; 

• O aumento de 43% no número de crianças em situação de pobreza no Canadá desde 

1989, o aumento de 130% no número de crianças sem habitação em Toronto, assim como 

uma das mais elevadas taxas de encarceramento de jovens entre países da 

Commonwealth; 
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• A exclusão de crianças com deficiência dos quadros de políticas públicas (por exemplo, 

da Agenda Nacional para a Infância), das definições de desenvolvimento considerado 

"saudável" da criança e, demasiadas vezes, da vida comunitária  e os entendimentos que 

devem ser levados a cabo no desenvolvimento da política social e a criação de uma 

sociedade mais justa e saudável. São eles: 

• Seja a fonte de exclusão a pobreza, o racismo, o medo das diferenças ou a falta de 

influência política, as consequências são as mesmas: a falta de reconhecimento e de 

aceitação, impotência e vulnerabilidade económica, experiências de vida diminuídas e 

perspectivas de vida limitadas. Para a sociedade como um todo, a exclusão social de 

indivíduos e grupos pode tornar-se uma grande ameaça para a coesão social e 

prosperidade económica. 

• Uma abordagem baseada nos direitos é inadequada para abordar a sistemática 

exclusão de crianças e adultos. As pessoas com deficiência têm, mais dinamicamente, 

reivindicadas a abordagens baseadas na inclusão social e no reconhecimento para 

tentar alcançar o que os direitos humanos só por si não conseguem. 

• A diversidade e a diferença, seja com base na raça, deficiência, religião, cultura ou 

sexo, devem ser reconhecidas e valorizadas. A abordagem "o que serve para um serve 

para todos” deixou de ser aceitável e eficaz na promoção do bem-estar das crianças 

e famílias. 

• As políticas públicas devem estar mais estreitamente ligadas às experiências de 

crianças e famílias, tanto em termos de programas atuais como no processo de 

construção dessas políticas e programas. Esta é uma das razões para o crescente 

interesse em cidades e comunidades, como locais onde se opera a inclusão e a 

exclusão. 

• Os programas e políticas universais que servem as crianças e famílias geralmente 

proporcionam uma base mais forte para melhorar o bem-estar que abordagens 

residuais, orientadas ou segregadas. A investigação e evidência desta afirmação são 

suportadas por sectores da educação, desenvolvimento infantil e da saúde da  

população. 

        O conceito de exclusão social como um importante conceito político emergiu 

na Europa da década de 1980 como resposta às crescentes divisões sociais resultantes de 
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novas condições de mercado de trabalho e da inadequação das politicas sociais existentes 

às necessidades de mudança das mais diversas populações.  

A inclusão social não é, no entanto, apenas uma resposta à exclusão. Embora muitos 

trabalhos usem a exclusão social como ponto de partida para as suas discussões, partilham 

conosco o conceito de que a inclusão social é valida como processo e objetivo.  

A inclusão social consiste na certificação de que todas as crianças e os adultos são 

capazes de participar como membros valorizados, respeitados e contribuintes da 

sociedade. É, portanto, um conceito normativo (baseado no valor) - uma forma de elevar 

a fasquia e entender onde queremos estar e como chegar lá.   

Ela é uma abordagem dinâmica do desenvolvimento humano para o bem estar que 

exige mais do que a remoção de barreiras ou riscos. Exige investimentos e medidas para 

alcançar as condições para a inclusão como nos têm ensinado os movimentos 

internacionais de desenvolvimento humano e de saúde da população. 

O reconhecer a importância da diferença e diversidade tornou-se central para as 

novas compreensões de identidade, tanto a nível nacional como comunitário. A inclusão 

social vai um pouco mais além: exige a validação e reconhecimento da diversidade, bem 

como um reconhecimento da comunhão de experiências e aspirações partilhadas entre as 

pessoas, especialmente evidente entre famílias com crianças.  

Isto sugere fortemente que a inclusão social se amplia para além da inserção de 

'forasteiros', ou de noções de periferia em relação ao centro. Trata-se do encurtamento das 

distâncias físicas, sociais e económicas que separam as pessoas, e não apenas da 

eliminação de fronteiras ou barreiras entre nós e eles.  

Pilares da Inclusão Social 

      O procedimento dos trabalhos em curso revelou que a inclusão social é um 

conceito complexo e desafiador que não pode ser reduzida a uma única dimensão ou 

significado. O trabalho dos diferentes projetos de investigação, em conjunto com outras 

iniciativas que a Fundação patrocinou como parte da sua exploração da inclusão social, 

ajudou-nos a identificar cinco dimensões críticas, ou pilares, da inclusão social: 

• Reconhecimento valorizado -reconhecimento e respeito a indivíduos e grupos. Isto 

inclui o reconhecimento das diferenças no desenvolvimento da criança e, portanto, 
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não associar deficiência mental a patologia, apoio a escolas comunitárias que são 

sensíveis às diferenças de cultura e género; e prorrogamento da noção para o 

reconhecimento do valor comum através de programas universais tais como cuidados 

de saúde.  

• Desenvolvimento humano - Fomentar o talento, habilidades, capacidades e escolhas 

de crianças e adultos a viver uma vida que valorizem de modo a fazer uma 

contribuição digna. Os exemplos incluem: aprendizagem e desenvolvimento de 

oportunidades para todas as crianças e adultos; cuidados comunitários e programas 

de recreação infantil para crianças cujo crescimento é promovido e estimulado e não 

programas meramente de custódia. 

• Envolvimento e compromisso - Ter o direito e apoio necessário para estar envolvido 

em decisões que o afetam, á família e comunidade, e de estar envolvido na vida da 

comunidade. Os exemplos incluem: o envolvimento dos jovens e o controlo dos 

serviços de juventude; envolvimento parental no currículo escolar ou em decisões 

que afetam suas crianças; participação de cidadãos nas decisões políticas municipais; 

e participação política. 

• Proximidade – Partilha de espaços físicos e sociais para proporcionar oportunidades 

de interações, se desejadas, e para reduzir as distâncias sociais entre as pessoas. Isso 

inclui a partilha de espaços públicos, como parques e bibliotecas; bairros com 

diferentes classes sociais; e escolas e salas de aula integradas. 

• Bem-estar material – ter os recursos necessários para permitir que as crianças e seus 

pais participem plenamente na vida da comunidade. Isto incluiu estar adequadamente 

alojado e ter um rendimento ajustado. 

 

A oportunidade proporcionada pelos conceitos de exclusão e inclusão vem acrescida 

por alguns riscos. A inclusão social, como a pobreza, é um conceito contestado. O 

significado social ultrapassa o pequeno intervalo de políticas de inserção no mercado de 

trabalho; políticas que têm impacto questionável em noções gerais de inclusão, a noções 

mais amplas de capacidade e participação para a compreensão da inclusão social e para a 

sua aplicação a política públicas e práticas:  
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1. Possuir rendimentos suficientes para as necessidades básicas e para a decência é 

um passo importante para o bem-estar. Isso é demonstrado pela noção de pobreza como 

"a capacidade de privação ", desenvolvido por Amartya Sen (1992). A sua concepção 

mais ampla, incidindo sobre a capacidade, em vez de pobreza, tem fortes paralelos com 

as noções de exclusão /inclusão. A inclusão social encoraja a maior atenção nas 

capacidades que nos rendimentos. Estas podem incluir acesso limitado à saúde e educação 

básicas. Assim como os impedimentos à capacidade que incluem a negação dos direitos 

humanos (convénios das Nações Unidas incluem a renda básica, habitação, saúde e 

educação como um direito humano). 

2. A inclusão social e a exclusão são multidimensionais, porque há diferentes 

domínios de privação que entram neste jogo, isoladamente ou em combinação para criar 

a exclusão, e muitas formas diferentes de promover a inclusão. Os conceitos de pobreza 

associada a baixos rendimentos e desigualdades são centrais mas a inclusão tem um 

sentido mais amplo englobando dimensões físicas e económicas, ações humanas e sociais 

e habilidades políticas.  

3. Os atores sociais e políticos e as instituições criam exclusão e a atenção dispensada 

a estes atores e processos constituiu uma das vantagens no exame da exclusão social. A 

política e a prática podem reforçar as desvantagens de outras fontes, transformando uma 

desvantagem inicial em exclusão. O reconhecimento da desvantagem, no entanto 

definido, não leva automaticamente a uma estratégia para a sua eliminação. 
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4. A inclusão social permite uma perspectiva compreensiva que testa as limitações 

de formas prevalentes de políticas anti-exclusão. Em particular, a inclusão social salienta 

as deficiências de politicas de anti-exclusão que procuram a promoção da inclusão por 

simples integração dos marginalizados no mercado de trabalho. Estas perspectivas 

limitadas ignoram o género e outras desigualdades no mercado de trabalho, o valor das 

responsabilidades familiares e limites para a inclusão através do trabalho implicado pela 

polarização dos salários e a flexibilidade do mercado de trabalho. 

5. A exclusão social direciona a atenção para os atores e processos que geram a 

exclusão, não apenas para a exclusão, ou para as consequências da exclusão. Inicia-se 

com que realmente nos interessa - bem-estar individual - e, em seguida, pergunta quem é 

afetado e como. A oposição à exclusão social e a promoção da inclusão não são 

necessariamente sinónimos. O termo inclusão social carrega tensões políticas que a 

exclusão social não incluiu. O primeiro sugere a existência de um grupo marginalizado, 

com necessidade de reabilitação para voltar á sociedade. A segunda sugere que é a 

sociedade que se deve adaptar para garantir que todos estão incluídos, pobreza, 

desigualdade, capacidade e inclusão social.  A sociedade tem interesse em acompanhar o 

bem-estar dos seus cidadãos. Empregamos, para este efeito, uma variedade de indicadores 

que captam a nossa percepção de desvantagem e bem estar.     

   No topo da lista de indicadores está o nosso interesse em saber quantas pessoas são 

"Pobres". Tais indicadores podem variar de um foco mais pormenorizado sobre o 

rendimento necessário para satisfazer as carências físicas a um indicador mais amplo, 

incluindo a posição do indivíduo em relação á sua comunidade. 

Defendemos que todos os conceitos de pobreza são inesgotavelmente relativos e que 

a escolha da medida é realmente uma escolha entre objetivos da política. De forma 

particular quando consideramos uma perspectiva é difícil, se não impossível, distinguir 

entre a igualdade de oportunidades e a igualdade de consequências. As consequências de 

uma geração modelam as oportunidades das próximas.  
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2.3 QUAIS TIPOS DE GRUPOS SÃO AFETADOS? 

         O preconceito racial é o que mais se abrange em todo o mundo, pois as pessoas 

julgam as demais por causa de sua cor, ou melhor, raça. Este então é caracterizado pela 

convicção da existência de indivíduos com características físicas hereditárias, 

determinados traços de caráter e inteligência e manifestações culturais superiores a outros 

pertencentes a etnias diferentes. 

O preconceito racial, ou racismo, é uma violação aos direitos humanos, visto que fora 

utilizado para justificar a escravidão, o domínio de alguns povos sobre outros e as 

atrocidades que ocorreram ao longo da história.  

Nas sociedades, o preconceito é desenvolvido a partir da busca, por parte das pessoas 

preconceituosas, em tentar localizar naquelas vítimas do preconceito o que lhes “faltam” 

para serem semelhantes à grande maioria. 
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Podemos citar o exemplo da civilização grega, onde o bárbaro (estrangeiro) era o que 

"transgredia" toda a lei e costumes da época. Atualmente, um exemplo claro de 

discriminação e preconceito social é a existência de favelas e condomínios fechados tão 

próximos fisicamente e tão longes socialmente. 

Outra forma de preconceito muito comum é o sexual, o qual é baseado na 

discriminação devido à orientação sexual de cada indivíduo. O preconceito leva à 

discriminação, à marginalização e à violência, uma vez que é baseado unicamente nas 

aparências e na empatia. 

O preconceito desde o começo dos tempos causa fome, miséria, ódio, raiva, 

politicagem, egoísmo e inveja. Da maneira como algumas pessoas tratam o problema, o 

preconceito parece o menor deles, o que não é verdade. O preconceito desde o começo 

dos tempos causa dores, contra um país com o outro, de uma raça com outra ou de uma 

religião com outra e que começa um preconceito de um individuo com outros e que se 

transforma num problema que acabam muitas vezes dizimando toda uma geração de seres 

humanos. É uma palavra que parece comum, mas é muito pesada e causa grande 

consequências, se verificarmos a historia da humanidade, constataremos o quando foram 

danosas as ações preconceituosas de muitos sistemas e pessoas hipócritas que escondiam 

e disfarçavam tais atitudes que foram responsáveis por inúmeros genocídios.  

     Existem, também, aqueles que escancaradamente agem de forma preconceituosa sem, 

querer, dá satisfação a sociedade dos seus atos grotescos de discriminação, segregação e 

desprezo. O preconceito nasceu com o homem.  

No Brasil, pretende-se erradicar o preconceito racial com leis. Só a educação poderá 

esclarecer a todos, sobretudo aos brancos, o que representou para a raça negra o que lhe 

foi imposto pelo tráfico escravista. 

A Igreja se julgava com o direito de catequizar aqueles que nada sabiam da religião 

católica. O Governo nada fez, depois da Abolição, para dar aos ex-escravos condições de 

estudar e conquistar um lugar na sociedade. O Brasil está muito longe de ser um país onde 

todos sejam iguais. O espaço e a visibilidade que o negro tem em nossa sociedade, não 

permitem que ele sirva de referência. 

Estudos realizados pelo IBGE mostram que no Brasil os brancos recebem salários 

superiores, cerca de 50%, aos recebidos pelos negros no desempenho das mesmas 
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funções, e que o índice de desemprego desses também é maior. No campo da educação, 

o analfabetismo, a repetência, a evasão escolar são consideravelmente mais acentuados 

para os negros.  

No Brasil, a porcentagem de quem se declara de cor Branca é maior, sendo eles 47,7 

% e se destacando mais na região Sul de nosso país. Em seguida, vem a população de cor 

Parda, com 43,13 % e com maior parte na região Norte. Depois, em menoria, quem se 

declara de cor Preta é 7,61% da população, sofrem com o preconceito racial e estão em 

maior parte na região Sudeste do Brasil.  

Com tudo isso, percebemos que o preconceito é um dos problemas mais graves em 

todo o mundo, e que as pessoas precisam se conhecerem melhor, independente de cor ou 

raça, sendo branco, preto, índio ou qualquer outro tipo, devemos respeitar e zelar pelo 

próximo.  

Racismo consiste no preconceito e na discriminação com base em percepções sociais 

baseadas em diferenças biológicas entre os povos. Muitas vezes toma a forma de ações 

sociais, práticas ou crenças, ou sistemas políticos que consideram que diferentes raças 

devem ser classificadas como inerentemente superiores ou inferiores com base em 

características, habilidades ou qualidades comuns herdadas. Também pode afirmar que 

os membros de diferentes raças devem ser tratados de forma distinta.  
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Todos os grupos são afetados pelo preconceito, seja de cor, de raça, de sexo, origem, 

religião. Isso devido ao pré- julgamento que as pessoas fazem com outras pessoas que são 

diferentes do resto da sociedade, pessoas com a mente pequena e fechada, achando que 

há diferença entre cada ser humano, mas não há, pode ser diferente devido a cor da pele, 

ou a escolha sexual ou escolha religiosa, não importa a escolha que a pessoa faz, cada um 

tem sua vida para cuidar, não há necessidade de ficar olhando para o jardim do outro, é 

importante e essencial o ser humano saber lidar com as diferenças entre as pessoas, isso 

é fundamental para viver em sociedade em paz.  

Um em cada quatro brasileiros é homofônico. Os dados são da pesquisa nacional 

“Diversidade Sexual e Homofobia no Brasil. Intolerância e respeito às diferenças sexuais 

nos espaços público e privado” realizada pela Fundação Perseu Abramo, em parceria com 

Rosa Luxemburg Stiftung, em 2008.  

Em matéria publicada no jornal O Globo, o coordenador da pesquisa, o sociólogo da 

USP Gustavo Venturi diz que as pessoas não têm constrangimento em assumir o 

preconceito contra LGBT. O motivo seria uma ausência de crítica da sociedade em 

relação a esse comportamento.  

Na marcha contra a homofobia que aconteceu nesta semana em Brasília, os 

organizadores chamaram atenção para o número de homossexuais que morreram no 

último ano, vítimas de preconceito. Foram 189 cruzes brancas em frente ao Congresso 

Nacional. Os participantes também foram convidados a usarem roupas pretas, para 

simbolizar o luto. 
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         Os vários ataques contra gays e lésbicas ocorridos recentemente no país 

demonstram a pequena liberdade afetiva-sexual, tanto social e politicamente como 

institucionalmente de que desfrutam os brasileiros. Infelizmente o quadro geral é de 

grande preconceito em relação às variadas expressões sexuais não dominantes 

(homossexualidade, bissexualidade, heterossexualidade não monogâmica e 

transsexualismo etc). Trata-se de uma clara expressão da opressão e da pouca liberdade.   

      É grave o fato de que no Congresso Federal, esteja em discussão um projeto proibindo 

o beijo entre pessoas do mesmo sexo, tentando impedir uma expressão afetiva. A proposta 

foi apresentada pelo deputado Elimar Máximo Damasceno (Prona-SP) e causou a 

indignação do movimento gay.  

 

Porém também deve ser motivo de indignação por toda esquerda libertária, por que 

este projeto de viés fascista pretende legislar sobre a intimidade dos brasileiros.     

Os relacionamentos sexuais e afetivos são de foro exclusivamente íntimo e desde que 

estabelecidos entre indivíduos adultos e livres, não deve sofrer qualquer ingerência do 

Estado. Qualquer proposta ao contrário é fascismo ou o pior dos totalitarismos.   

Este projeto de lei coloca em dúvida até a legalidade do PRONA, já que propostas 

como esta expressam adesão a um ideário fascista. Afinal, quer incluir no artigo 61 da 

Lei das Contravenções Penais "quem trocar beijos, ou praticar atos lascivos, com pessoa 

do mesmo sexo em lugar público, aberto ou exposto ao público". O projeto ainda prevê 

pena com multa a ser estipulada por um juiz.  

Para que a população comece a se conscientizar dos maus-tratos e preconceitos, 

Santos sugere que o trabalho seja feito desde a educação nas escolas. “A questão da 
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homossexualidade deve estar nas aulas de educação sexual e a homofobia deve ser 

esclarecida desde então.” 

Outro tipo de preconceito também é o; Deficientes físicos e deficientes mentais 

muitas vezes são vítimas de preconceito e discriminação. Costumam não receber o mesmo 

tipo de tratamento e ter a liberdade de ir e vir prejudicada pelas más condições de vias de 

acesso público e privada. Todavia, além da existência desse tipo de relacionamento 

abalado por falta de preparo público e social, também há formas de discriminação mais 

graves, como o crime de ódio.  Muitos dos deficientes sofrem com o preconceito que as 

pessoas acabam tendo deles, muitos sofrem bullyng, outros são humilhados, ofendidos, e 

ate espancados, sofrem preconceito no ambiente de trabalho, no ambiente de escolar, na 

rua, e ate mesmo em suas residências.  

Os crimes de ódio contra deficiente costumam envolver formas de abuso e 

intimidação ou comentários desrespeitosos camuflados sob a forma de “piadas”. São 

comuns agressões físicas, agressões verbais, o uso de palavras ofensivas em relação a 

deficientes, comentários de mau gosto (o agressor costuma classificar tais comentários 

como brincadeira), imitação da maneira de ser da pessoa com deficiência, ataques morais, 

não admissão em cargos de emprego e etc. 

Os atos discriminatórios podem acontecer nas mais variadas situações e nos mais 

variados lugares. A discriminação, sendo ela sutil ou evidente, deve ser denunciada. Além 

de ser um direito, é dever de todo cidadão denunciar esse tipo de ocorrência. Através da 

denúncia protege-se não apenas uma vítima, mas todo um grupo que futuramente poderia 

ser atacado.   

Na maioria das vezes, as pessoas com deficiência são tratadas diferentemente das 

outras, sofrem com os preconceitos e são privadas de suas liberdades. Isto porque a 

sociedade os encara como seres diferentes dos outros. Tudo isso, sem contar às 

dificuldades enfrentadas para ter uma vida mais digna.  

Foi com o objetivo de canalizar as discussões sobre a estrutura pública municipal, 

que a Secretaria do Trabalho, Assistência Social, da Criança e do Adolescente (Setas) 

promoveu um momento de reflexão sobre o processo de inclusão social das pessoas 

deficientes, no último dia 30 de agosto, em Uberaba. O Seminário de Políticas Públicas 
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ocorreu durante todo o dia, nas instalações do Hospital Veterinário, com a presença dos 

deficientes e de convidados.  

Hoje em dia muitas pessoas não tem tempo de ter um cuidado especifico com os 

portadores de deficiência, e por isso elas acabam sendo fechadas do mundo como 

sabemos isso está errado porque elas geralmente precisam ter um cuidado maior 

especializadas seja para terapia, fisioterapia, estimulação motora e o mais importante lidar 

com sua deficiência e desenvolver suas potencialidades. 

A punição ao discriminador em um mundo cheio de incertezas, o homem está sempre 

em busca de sua identidade e almeja se integrar à sociedade na qual está inserido. 

       Há, no entanto, muitas barreiras para aqueles que são portadores de deficiência, em 

relação a este processo de inclusão. Geralmente, as pessoas com deficiência ficam à 

margem do convívio com grupos sociais, sendo privados de uma convivência cidadã. 

O crime de ódio contra deficientes físicos ou mentais é de extrema gravidade e 

desumanidade. Declaração também assegura que pessoas deficientes devem ter todos os 

tipos de necessidades especiais levadas em consideração no desenvolvimento econômico 

e social. 

No caso específico do Brasil, a Constituição Federal define como meta a busca do 

bem-estar de todos, sem quaisquer tipos de discriminação. Da mesma maneira, o Código 

Penal brasileiro determina como passível de punição os atos criminosos e de desrespeito 

causados por fatores discriminatórios.  

O objetivo maior que o Estado e a população devem ter em relação ao tratamento de 

pessoas com necessidades especiais é o de assegurar que o deficiente deve gozar, no maior 

grau possível, dos direitos comuns à todos os cidadãos. A deficiência não pode ser, em 

hipótese alguma, motivo para discriminação, ofensa e tratamento degradante. Há também 

a questão do preconceito contra religiões diferentes, nos últimos tempos, temos visto 

lideres "religiosos" atacarem descaradamente na TV os cultos afro-brasileiros. 

Um ato que incomoda, pois parte da população (seguidora das correntes 

neopentecostais norte-americana) entenderem os cultos afrodescendentes como o "Mal 

do Mundo ". É preciso dar um basta a esse tipo de preconceito parta não sermos mais uma 

Irlanda ou país muçulmanos atacados pelos EUA. 
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O preconceito religioso, não condiz com o que faz a espiritualidade do ser humano 

não é a religião ou o culto que prega, mas sim o comportamento deste diante da 

humanidade em geral, o respeito que tem pela natureza e os conceitos que tem sobre o 

universo e o próprio ser humano.  

Não há diferença se um ser humano é desta ou daquela religião, ou se tem ou não 

religião, se segue ou não algum dogma se este mantém comportamento de respeito e 

dignidade diante de seu semelhante e do planeta que habita. 

Nos tempos de hoje, a questão religiosa é a principal fonte de conflitos entre os povos. 

Um grande exemplo são territórios em conflito como Iraque, Afeganistão, Irlanda do 

Norte, Iugoslávia, dentre outros.  

Um episodio bastante marcante em relação as guerras religiosas ocorreu na Irlanda 

do Norte em um domingo de 30 de Janeiro de 1972 (data que ficou conhecida como 

“domingo sangrento”) onde dezenas de jovens católicos foram mortos na cidade de 

Londonderry.  

No Brasil o principal exemplo do preconceito religioso são entre católicos e 

evangélicos que além de não “aceitar” as religiões alheias tentam induzir as pessoas a 

mudar de opinião a por meio de criticas. Mas também o preconceito se dá, no Brasil, com 

as outras religiões, devido a grande variedade étnica que possui o país tem diversas 

religiões ,doutrinas e rituais diferentes dentre elas o Candomblé, o Judaísmo, Umbanda, 

Espiritismo, Adventistas, etc. 

Para combater o preconceito religioso, não bastam apenas discursos revolucionários 

de respeito ao próximo, é preciso incentivar a inclusão social, e evitar que as crianças 

presenciem formas de descriminação e comentários maldosos sobre religiões diferentes, 

vindos de pais, parentes, TV, etc., não se deve criticar ou tentar comparar outras religiões, 

pois esse é um dos principais motivos de conflitos (pessoas tentam convencer as outras 

que sua religião é correta e a do outro é errada.) 

Ou seja a melhor forma de combate ao preconceito religioso é o respeito mutuo para 

com as religiões em geral. Segundo o xeque Ali Mohamad Abdoumi, presidente da 

Assembleia Mundial da Juventude Islâmica na América Latina e defensor do diálogo 

entre as lideranças religiosas, a solução contra o preconceito é o conhecimento: "Através 
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do diálogo conseguiremos chegar ao conhecimento sobre o outro e, assim, ao respeito 

mútuo – esse é o remédio para a discriminação". 

O Preconceito Social é mais um tipo de preconceito que está muito presente no nosso 

dia a dia, pois as pessoas estão sendo julgada por suas roupas, aparência, moradia estilo 

de vida, deficiência resumindo em sua condição financeira. 

A discriminação consiste em acreditar que as classes mais pobres são inferiores às 

que possuem mais bens. Sendo uma atitude ou ideia formada antecipadamente e sem 

qualquer fundamento razoável; o preconceito é um juízo desfavorável em relação a vários 

objetos sociais, que podem ser pessoas, culturas. 

O preconceito social também existe quando julgamos as pessoas por atitudes e logo 

enfatizamos que a mesma só a teve a atitude por ser de certa classe social, ou seja, se a 

pessoa tem uma boa condição financeira ela não vai sofrer nenhum tipo de preconceito 

social, seria mais fácil ela ter preconceito para com as outras pessoas. 

 

 

 

        Devemos pensar a ideia de preconceito de classe social para além da chave 

burguês/proletário, considerando a existência de classes mais abastadas economicamente 

(milionários, ricos, classe média alta) e outras com menos recursos (classe média, média 
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baixa, pobres, miseráveis), sendo a renda o fator determinante de sua posição social e, 

dessa forma, do preconceito de classe. 

       Essa breve observação é importante uma vez que podemos encontrar trabalhadores 

urbanos que, embora sejam todos proletários, por possuírem faixas de renda diferentes, 

podem manifestar preconceito de classe em relação aos que possuem um status inferior 

em relação ao poder aquisitivo, seja por ocuparem funções inferiores, seja por terem 

menor grau de instrução.   

      Para se ter uma ideia, em 2011, na cidade de São Paulo, houve uma polêmica quanto 

à construção de uma estação de metrô em uma região nobre, mais precisamente no bairro 

de Higienópolis.  

    Moradores dessa localidade manifestaram-se contra as obras pelo simples fato de 

temerem a presença de pessoas “estranhas” pelas redondezas, alegando que a estação de 

metrô colocaria em risco a segurança e a tranquilidade locais. 

      A polêmica gerada ganhou o noticiário, pois, apesar da coerência do argumento em 

relação aos possíveis reflexos na região como o aumento do número de transeuntes, 

tratava-se de um ponto de vista preconceituoso em relação à grande massa trabalhadora 

usuária desse tipo de transporte público.  

     Mais do que isso, esse discurso (talvez não de uma maioria, mas de um grupo de 

moradores) deixaria implícita a tentativa de uma “demarcação territorial” por uma 

determinada classe desejosa em se manter isolada, longe do que lhe parece inferior. 

     Como qualquer outro tipo de preconceito, este, motivado pela situação econômica, 

também se manifesta como um tipo de violência, da mesma forma que aquele dado pela 

cor da pele, tão comum à sociedade brasileira.  
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CAPÍTULO III – OUTRA VISÃO DE SOCIEDADE 

3.1 FORMAS DE CONSCIENTIZAR A SOCIEDADE 

    O preconceito é uma herança milenar de nossos antepassados.  O ser humano tem 

uma tendência a se agrupar e se aproximar de seus semelhantes. No começo, as pessoas 

se uniam pela sobrevivência e hostilizavam outros grupos.  

Existem diversas formas de preconceito: cor, raça, religião, opção sexual, e por aí 

vai. Em certos países, ele esteve (e ainda está) muito mais presente do que aqui na nossa 

Terra Brasílias: basta lembrar o massacre de 6 milhões de judeus na 2ª Guerra mundial; 

os embates travados na América do Norte contra os negros, e mais, muito mais que não 

cabe citar no momento. 

 

 

    No Brasil, desde a época do Império, criou-se uma máscara, com a qual se disfarça 

o sentimento de preconceito na sociedade. Sempre foi algo velado, que quase ninguém 

ousava admitir, até recentemente quando foi criada a "cota" para negros nas 

universidades: ou será que isso não é admitir o preconceito? 

"Se desejamos combater o preconceito injusto e a discriminação indevida, a 
solução não é impor igualdade mascarada e fictícia por intermédio de leis.  A 
solução é admitir e esclarecer as diferenças, as aparências e as realidades para 
que o sistema de defesa humano as compreenda e não rejeite o que for normal 
e saudável.  Tentar impor qualquer tipo de igualdade, por força de lei, é semear 
a falsidade, a hipocrisia, o desrespeito e, por consequência, a violência.  Amar, 
não é simplesmente compreender, tolerar e querer bem ao próximo. Amar o 
próximo é também ter a coragem de repreendê-lo para que se torne bem-



 
 

36 
 

sucedido como ser humano e cidadão." (texto extraído da livro Renascer 
Brasil).  

Ainda vai levar muito tempo para que nos livremos totalmente dessas raízes, 

infelizmente, e com certeza ainda não serão as próximas gerações que se beneficiarão 

disso. Mas o importante é que já estamos dando os primeiros passos, que é por onde toda 

jornada, por mais longa que seja, começa. 

 Todo mundo sabe muito bem o que é o preconceito, entretanto nem todos caminham 

rumo a acabar com ele. Esse problema tem atingido a população e quando existente pode 

acabar com vidas e famílias.  

Ao Grosso modo conceitua-se preconceito como uma imagem negativa que possui 

determinada individuo, em relação a um grupo de pessoas, ou mesmo a determinado 

assunto. Atualmente os principais motivos de preconceitos que temos são os raciais, 

social e sexual. Estes são os que mais destacados na atualidade. 

Em relação ao preconceito racial, pode se dizer que este se dá por diferenciações de 

indivíduos, tanto por sua cor da pela como por sua a origem. Diferente do que 

muitos  pensam o chamado racismo não se dá somente em relação a pessoas negras, mas 

sim aos brancos que são discriminados pelos negros também. 

O termo racismo sugere a raça e visa abranger todas as classificações que pode vir a 

sofrer devidas suas origens. Neste caso, a Constituição Federal do Brasil dispôs o crime 

de racismo como inafiançável, como uma forma de abolir qualquer descriminação nesse 

sentido. 

Já o preconceito social é aquele movido pela diferenciação de classe econômica de 

cada um, por motivos unicamente de classificação monetária ante a sociedade. Neste 

temos como exemplo, os moradores de favelas, que são marginalizados e excluídos da 

sociedade, isto também é preconceito.  

Como tentativa de inibir tamanha desigualdade, o Governo impõe políticas para 

regularizar as favelas, levando luz, água encanada, regularizando moradias, afim de que 

o lugar onde vive cada uma seja visto com outros olhos.  

E o preconceito sexual, destaca-se que discriminação com os homossexuais, pessoas 

que se relacionam afetivamente com outro do mesmo sexo. Destacam-se hoje em dia os 
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grupos que os agridem e espancam, com o único intuito de acabar com suas vidas e nada 

mais. 

Aos poucos estão surgindo campanhas e maneiras de tentar inibir tamanha 

ocorrência, mas neste caso, e quem sabe o mais complicado, muito diz respeito aos 

princípios de cada um, de família e entidade familiar. 

Com a finalidade de acabar com o preconceito além desses pontos já ditos, temos 

ainda diversas campanhas do governo e da sociedade. As redes sociais têm um papel 

importante nessa luta, mas cabe a cada um se conscientizar e ter a certeza de que ninguém 

é diferente de ninguém.  

O Brasil é o país da miscigenação, onde a maioria da população é de negros ou deles 

são descendentes. Contudo existe um enorme preconceito sobre os mesmos, que não é 

tão divulgado, mas disfarçado através palavras como a de que “todos são iguais perante 

a lei”.  

A discriminação racial leva a exclusão social, como por exemplo, pode ser verificada 

no mercado de trabalho, onde são menos aceitos, como se a cor garantisse a competência, 

a capacitação, o profissionalismo. 
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Por que continuar com esse pensamento tão medíocre? Como mudar esse quadro? 

Isso será possível pela conscientização na base. Os pequeninos serão os adultos do futuro, 

por esse motivo as escolas deveriam dar mais importância, discutir esse tema de forma 

natural nas salas de aula. Seria o princípio de uma mudança de grande relevância.  Seria 

uma atitude nobre, de amor ao próximo.  

Não se intimide diante dos crimes de discriminação, pois isso incentiva aqueles(as) 

que apostam na impunidade. Não aceite nem estimule atitudes que procuram demonstrar 

que todo(a) negro(a) é um ser inferior (apelidos, piadas, etc.). 

Procure fazer os(as) negros(as) se conscientizarem da sua condição de igualdade 

como ser humano em todos os sentidos. Procure conscientizar a todos(as) que a luta contra 

a discriminação racial é de toda a sociedade e não só da raça negra. Faça ou estimule 

reflexões sobre a discriminação racial e seus efeitos em qualquer ambiente, 

principalmente na escola. Discutir e colocar a importância do povo negro na construção 

do nosso país. 

Engajar-se nos Movimentos Contra a Discriminação de toda natureza, para ajudar no 

combate contra essa chaga social e no caminho de uma sociedade mais justa e igualitária. 

Conscientizar as pessoas com palestras, eventos, nas escolas, nas faculdades e no 

ambiente de trabalho de que como o preconceito não nos leva a lugar algum, só nos 

distancia mais ainda das pessoas, criando barreiras, guerras, brigas e discussões por um 

assunto e uma realidade que não era nem pra ser cogitada na sociedade, conscientizar as 

pessoas de que somos todos iguais independentemente da nossa cor da pele, da nossa 

religião, da nossa origem, dos problemas físicos que temos, o que realmente importa é o 

que está dentro de cada ser humano. 

Mostrar as pessoas que não há diferenças, mas para isso é preciso muita discussão, 

muita atividades sociais para mostrar a sociedade que preconceito é coisa do passado, é 

algo na verdade que nunca deveria ter sido imposto na sociedade, as diferenças sócias 

também, muita gente pensa que dinheiro é tudo na vida, que se você tem dinheiro você é 

a pessoa mais feliz do mundo mais realizada, que pode ter tudo e mandar em tudo.  

Muito pelo contrario, muitas pessoas ricas, milionárias, são as pessoas mais 

solitárias, infelizes, é rico por fora, mas por dentro é a pessoa mais miserável, com fome 

de amor, de carinho, de amigos e família que possa existir, dinheiro compra muita coisa, 
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compra até pessoas, mas o que se leva dessa vida vai muito além do dinheiro, muito além 

de algo material que possa ser comprado. 

O racismo é questão cultural, assim o meio mais rápido de ajudar é mudando a 

cultura, e sabemos que a cultura hoje em dia é muito influenciada pelos meios de 

comunicação.  

Assim, jornais, redes de televisão, revistas, a Internet, teatro, até jogos de vídeo game 

e principalmente na escola fundamental, devem ser veiculados informações a respeito de 

como "pega mal" ser racista, sobre a igualdade das raças, os efeitos nefastos do racismo 

no passado e no presente, enfim colocar no inconsciente coletivo a verdades que só existe 

uma raça: o ser humano. 

A melhor forma de acabar com o preconceito é  começando por nós mesmos! 

 

      Todos têm preconceitos, em maior ou menor grau. Alguns de nós deixamos esse 

sentimento transbordar para as atitudes, machucando as pessoas, discriminando 
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abertamente ou de forma camuflada. Alguns (poucos) conseguem lidar bem com esse 

sentimento, aceitando e respeitando ao máximo as diferenças dos outros. 

O combate ao (próprio) preconceito é uma luta constante, que precisamos travar a 

cada contato, a cada nova amizade, a cada conversa, a cada decisão. Como vimos nesta 

pesquisa, o preconceito é uma herança milenar da humanidade e, provavelmente, ainda 

levaremos milênios para conseguir eliminar totalmente este sentimento de nossas mentes 

e corações (se é que isso é realmente possível).  

O preconceito - qualquer preconceito - é a radicalização da intolerância às diferenças.    

O meio para combatê-lo adotado por muita gente no Brasil foi reforçar a identidade do 

"diferente": mulher votando em mulher, negros recebendo uma espécie de 

"compensação" através de facilidades para ingressar na universidade, homossexuais 

sendo colocados como pessoas "legais", de quem todos deveríamos ser amigos. 

Essas ideias são tão preconceituosas quanto aquele que supostamente combatem.  A 

única forma de acabar com o preconceito é simplesmente desvalorizar as diferenças. 

Não fazendo com que "acabe com as diferenças", até porque elas são parte 

fundamental do ser humano. Mas sim "desvalorizar as diferenças", porque algumas 

recebem mais atenção do que outras: no que a cor da pele diferencia-se da cor dos olhos 

ou da cor dos cabelos? 

O único caminho para combater e vencer o preconceito - os preconceitos, todos eles 

- é eliminar as fronteiras, é misturar, igualar. Igualar, sim, porque é nas diferenças, e só 

nelas, que nos igualamos: somos todos diferentes uns dos outros. Negros não precisam 

de ajuda para entrar na universidade.  

Eles precisam de escola decente, como os brancos. E combater o preconceito racial 

passa por tornar indiferente se alguém é negro ou branco, o que é o oposto do que faz o 

racialismo. Combater o machismo na política não é essa idiotice de "mulher vota em 

mulher" e "homem vota em homem". É simplesmente votar em quem for o melhor 

candidato, aquele que melhor nos representará, independentemente do sexo. 

Combater o preconceito racial não é uma questão simplória. É preciso que a nossa 

História seja contada sem trauma nem rancor.  O passado de preconceitos não se pode 

refletir em um futuro de discriminações, mágoas e dívidas a pagar.  
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O homem de tempos atrás não apresentava tamanho conhecimento e compreensão 

sobre o mundo em que vivia. Por isso, achava que de fato a raça negra era inferior e com 

isso a escravizava.  

Não só os negros foram vítimas da ignorância humana, mas também outros grupos e 

etnias como os ciganos, mulheres e judeus. A injustiça social, então passou a excluir cada 

vez mais grupos desfavorecidos. Esse processo histórico deixou consequências nefastas 

às mais variadas pessoas.  

Estamos agora em pleno século XXI e com mapeamento do nosso código genético 

decifrado. A ciência nos provou que na verdade não há raças na espécie humana, mas 

apenas pequenas variações genéticas para que o homem possa se adaptar melhor no meio 

em que vive.  

Não é mais pertinente o preconceito racial, já que raças não existem. Será que essa 

insensatez vai ser alimentada por isso uma raça que na verdade nem existe: os negros? 

Isso nos faz lembrar a África do Sul de outrora, em que o "apartheid", ou seja, a 

segregação racial era enorme. Será que aqui no Brasil esse "apartheid" não vem por trás 

de leis aparentemente benéficas?  

Os negros sem dúvida sofreram grandes injustiças no passado, mas o passado não 

pode ser refletido no presente e nem no futuro. Se ainda há o preconceito, a sociedade 

tem que ser educada através de propagandas e de punições severas quando for detectado 

atitudes ou atos de discriminação.  

Faz-se necessário à devida conscientização do povo que a própria ciência já nos 

mostra e derruba a teoria arcaica das raças na espécie humana. Portanto, não existe a raça 

negra, branca, amarela nem vermelha.  

O que existe são pequenas variações que são aproveitadas por mentes vesanas para 

estimular o preconceito étnico. As diferenças étnicas, de crença, religião e cultura, devem 

ser respeitadas e aceitas em sua essência desde que essas não transcendam os direitos 

humanos.      

     A peculiaridade de cada povo deve ser entendida e respeitada para que possamos 

continuar com a riqueza das múltiplas culturas existentes em nosso país e, principalmente, 

para que o preconceito racial chegue ao fim.  
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Em um país miscigenado como o nosso, temos que entender melhor a explicação da 

ciência: todos nós temos a mesma essência física nos diferenciamos apenas em questões 

tênues e inconcebíveis para que haja qualquer discriminação. 

 

3.2 COMO EM UM CONTO DE FADAS? 

As regras poderiam ser diferentes, podíamos começar com a minoria. Por exemplo: 

o negro que sofreu o racismo acolhe o pobre que não está nos padrões estéticos, o pobre 

acolhe a mulher e o negro e a mulher acolhe o negro, o pobre e ainda o homossexual. 

Então, o homem, burguês mesquinho, branco e machista reconhece essa harmonia de 

acolhimento e se integra, se junta a ela, estabelecendo assim uma nova ordem de relações 

sociais. Precisamos aprender. Aprender a aceitar o outro das mais diferentes formas. 

Aprender a aceitar as limitações de cada um e a julgar as pessoas pelo seu caráter e não 

por ranços sociais.  

Desde crianças, convivemos com a exclusão de povos. No filme Branca de Neve por 

exemplo, criado no final do século XVIII e começo do século XIX pelos irmãos Grimm, 

mostra a branca de neve como uma mulher perfeita. Sua mãe morreu na janela e antes 

disso desejou que sua filha tivesse cabelos negros, pele branca e boca vermelha – da cor 

de sangue. Após a morte da mãe a madrasta condena a branca de neve à morte também. 

Ela consegue escapar da morte e por acaso vai viver com anãos trancafiados dentro de 

uma casa. 

Por que branca de neve? E não negra? Por que ser negra é ser a cor da escuridão, cor 

da noite, do mau. Este conto mostra bastante a ideologia de que a boa imagem é aquela 

com padrões de beleza idolatrados. A madrasta será má, por que estará disposta a fazer 

de tudo para disputar o poder da beleza com a branca de neve, que é uma boba. A madrasta 

se olha no espelho e se acha bonita e não quer que ninguém seja mais que ela. A branca 

de neve é emancipada e a madrasta odeia quem tem identidade própria, odeia nela mesma 

a feiúra da mulher submissa.  

As crianças a assistirem um filme assim, levam em consideração que a branca de 

neve é linda, segundo suas características. Assim, quando se deparam com pessoas 

diferentes, negras ou com algum distúrbio, as julgam por não se assimilarem a branca de 
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neve. O tempo passa, a branca de neve passa, mas a imagem de que as pessoas diferentes 

não se encaixam no padrão correto de beleza, segue.  

Iremos viver sempre na era da padronização. Por exemplo, no amor, pensamos desde 

pequenos que vamos encontrar um dia nossa alma gêmea, nosso príncipe ou nossa 

princesa encantada, que irá nos salvar. É uma obrigação que temos, uma obrigação que 

ao invés de causar felicidade acaba causando infelicidade. Esperamos encontrar a pessoa 

que vai servir de metade perdida, sabendo que isso não acontecerá. Para Platão o amor é 

a busca pela pessoa amada, uma busca nostálgica do paraíso perdido. Por exemplo, no 

livro “Em busca do tempo perdido” de  Proust a busca é pelo paraíso, que nunca vai ser 

encontrado. Transforma-se numa obrigação e tragédia.  

 

3.3 PADRÃO PARA A FELICIDADE E COMO É ACEITA A INCLUSÃO 

Quem não puder ter um amor de conto de fadas, se sente condenado a infelicidade. 

“Coitado de quem não pode se relacionar, ou aqueles que vivem relações homossexuais, 

sem o padrão do casamento”. Tornam-se as pessoas olhadas como seres estranhos.  

Democrático seria aquela sociedade em ponto de vista dos afetos em que os 

indivíduos se pudessem enxergar ou se sentir tranquilos para proclamarem o seu prazer 

com a vida: “Sou bissexual, heterossexual, homossexual, transexual, assexual, sou 

rastafári, sou muçulmano”, e assim por diante. Aceitaríamos tranquilamente pensando: 

ele encontrou um modo de ser feliz, que é mais importante do que um padrão para a 

felicidade.  

Eu acho que uma tarefa ética, filosófica, antropológica, psicanalítica, é justamente 

ajudar a desconstruir esse padrão para a felicidade em relação a qualquer coisa mais 

principalmente ao comportamento sexual. Nós poderíamos ser felizes em diversos modos. 

Não produz a verdade democrática: felicidade para todos. 

Os padrões são contrários a democracia e a felicidade. Se for para todos não pode 

haver um padrão por que os indivíduos nunca vão conseguir se estabelecer entre os 

padrões, sempre vai ficar alguém de fora. 

Nesse sentido a democracia é bem diferente do que os gregos pensavam. Surgiu como 

a relação de alguns iguais que excluía as mulheres e outros grupos sociais. A proposta 
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mais contemporânea é que tudo seja para todos. Então não poderá haver uma exclusão 

daquilo que a gente ama: a mulher, o louco, o estrangeiro. Deveríamos tentar produzir 

essa discussão com todos e qualquer um. E inclusive, deveríamos criar um território onde 

todos pudessem ser felizes. 

Um filósofo chamado Theodor Adorno dizia que os seres humanos para constituírem 

um universo ético, deveriam tentar apenas ser bons animais. Nesse caso temos que 

desconstruir o que é ser humano para que possamos incluir na nossa humanidade isso que 

nós produzimos assim produzirmos novas modalidades que sempre privilegiem a 

liberdade de expressão e ação das pessoas: onde não haja violências diretas e nem 

indiretas (mascaradas). O padrão da felicidade nesse caso é violência simbólica, 

mascarada e contribuí apenas para o controle. Foucault dizia que o controle e estipulações 

são sempre disciplinadas, onde alguns lucram e outros perdem. Enfim, a felicidade não 

existe por completo. 
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CONCLUSÃO 

Assim concluímos que os valores de uma alma humana... 

Nós deveríamos saber o quão grande é o valor de uma alma humana. A alma humana 

não tem raça, não tem cor, não tem nacionalidade, não tem preferência sexual, não é rica, 

não é pobre, não tem religião, não tem deficiência física ou mental. Ela não é homem, 

não é mulher, não é burra nem inteligente. É apenas uma alma humana.  

Assim, perceberíamos que, rotulamos as pessoas a toa. Todos nós somos iguais, 

podemos ter traços e raças diferenciados, mas nem por isso somos mais bonitos ou mais 

feios, mais burros ou mais inteligentes do que o outro. Temos todos nossas dificuldades. 

Nosso ponto fraco. Ninguém tem o poder suficiente a julgar o outro sem saber o que ele 

é de onde veio, o que faz. 

Nem todos têm a evolução racional para pensar desta maneira. Mas, se todos 

pensassem veríamos o quanto é preciosa a alma humana e o quanto você pode aprender 

com o outro.  

E aquele “outro” diferente de você, com menos dinheiro e desfavorecido, pode ter 

uma alma muito mais valiosa do que aquele com dinheiro e favorecido em todos os 

sentidos. 

A supremacia quanto à alma humana não existe. Somos nós mesmos que criamos o 

preconceito e dificilmente acabaremos com ele.  

Vemos na sociedade, cada dia mais, exemplos de supremacia quanto aos outros. O 

nazismo, por exemplo, que exterminava as pessoas que não eram perfeitas.  

O apartheid, que era uma política social que foi implantada na África do Sul, em que 

a minoria que era branca detinha todo o poder, enquanto a população maioral que era 

negra haveria de obedecer aquela legislação. Os negros eram separados dos brancos, 

numa espécie de confinamento geográfico. Tudo entre essas duas etnias era proibido. 

Somente quando Nelson Mandela ganhou as eleições o confinamento acabou. 

São fatos históricos recentes. Apesar de a sociedade parecer estar cada dia mais 

evoluída em alguns aspectos, no aspecto que diz a alma humana e sua raça, sua cor, está 

regredindo cada dia mais. O que será de nós daqui 50 anos? Vamos matar uns aos outros 
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por serem magros, gordos, carecas ou cabeludos? Está mais que visível o que será de nós, 

é só pensarmos um pouco. 

E dentre as lições centrais, vale ressaltar que aquele que reconhece o valor de alguém 

pelas batalhas que enfrenta, e não pelo que aparenta, jamais será preconceituoso.  

       Da mesma forma, quem percebe que cada um de nós tem o desafio de admitir e 

afirmar a própria singularidade diante do mundo não faz a crueldade de humilhar alguém 

por causa disso.  
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INTRODUÇÃO 

A sociedade contemporânea tem como uma das suas principais características a constante 

propagação e desenvolvimento da tecnologia. O mudo virtual decolou e tornou-se o meio pelo 

qual os indivíduos se comunicam, se expressam, pesquisam e formam opiniões. A economia, a 

religião, o trabalho, e a cultura, vem sendo moldados de acordo com a internet.  Por esse motivo, 

por essa mudança na mentalidade da sociedade a Internet se tornou uma forma de grande difusão 

de ideias, além de ser uma ferramenta de propagação de notícias, produtos, vendas entre outros. 

 Nesse contexto mundial surgiram os blogs, que são páginas na web cuja estrutura permite, 

de um maneira simples e direta, o registo cronológico, constante e imediato das opiniões, 

emoções, imagens, fatos, ou qualquer outro tipo de matéria do dono do blog. 

Na última década uma das categoria de blogs que mais cresceram foram os blog de moda. 

Esses blogs mudaram a cultura fashion das pessoas e a forma de como o Mercado se comporta 

perante seus consumidores.  Outro evento que resultou da criação dos blogs de moda foi a 

ascensão da presença do blogueiro(a) de moda. Essas blogueiras são geralmente pessoas que 

através dos seus blogs expõem e divulgam suas opiniões sobre moda de uma maneira informal, 

resultando em cada vez mais pessoas aderindo à plataforma on-line. Através dessas blogueiras, 

novas tendências são lançadas, novos produtos comercializados e sua influência na sociedade 

tende à apenas crescer.  

Dessa forma, o estudo da influência dos blogs se torna um tema importante para analisar 

como o meio virtual reflete na sociedade, possibilitando uma melhor compreensão do meio em 

que estamos inseridos. 
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CAPÍTULO I - O QUE SÃO OS BLOGS? 

1.1 – HISTÓRICO DA INTERNET E DOS BLOGS 

Jorn Barger, que foi o autor de um dos primeiros FAQ- Frequently Asked Questions da 

história da internet, foi pioneiro em desenvolver um sistema onde uma pessoa poderia relatar tudo 

o que achasse realmente interessante na internet. Este sistema que foi inicialmente nomeado de 

“weblog”, passou a chamar-se apenas “Blog”.  

A moda dos blogs começou mesmo no ano de 1999, quando muitos blogueiros 

começaram a construir blogs para tratar sobre diversos assuntos, alguns para fazer um “diário 

virtual”, outros para fazer humor, política, e assim por diante. 

Nesta época os posts, nome dado às informações adicionadas periodicamente ao blog, 

eram apenas links, ou seja, eram apenas pontes para um outro site, e quando um blog usava um 

link de outro blog, ele apontava o pioneiro como sendo o “dono do link”, com isso os blogs 

passaram a se auto divulgar, e os blogs mais interessantes começaram a ter muitos acessos, o que 

desencadeou uma disputa e foi quando os blogueiros começaram a fazer links cada vez mais 

interessantes. Eles passaram a publicar assuntos que interessavam um maior número de pessoas, 

e escreviam de maneira correta, eliminando palavras abreviadas usadas em chat como “vc” e 

escrevendo “você” por exemplo, fazendo de tudo para tentar induzir um leitor de sites a se tornar 

um leitor diário ou semanal do seu próprio blog. 

Logo no começo do ano 2000, os blogueiros se tornaram mais escritores do que 

simplesmente blogueiros. Seus textos deixaram de ser apenas um texto jogado na internet para 

ser algo comentado por pessoas muitas vezes criticas e diretas. 

Em 2003, os blogs que antigamente não passavam de 50, foram contabilizados em média 

de 3 milhões. Neste mesmo ano os blogs se tornaram uma febre no Brasil, e graças a esse 

crescimento muitas empresas decidiram traduzir seus sistemas de blogs para a língua portuguesa, 

oferecendo todas as ferramentas de seus sistemas originais porém adaptados para uma versão em 

português e de acordo com estudos, hoje são mais de 50 milhões de blogs espalhados pela rede. 

Atualmente muitas empresas utilizam blogs para divulgar produtos através de um 

marketing viral ou simplesmente anunciando o produto via banner ou publieditoriais e outras 

fazem uma varredura nos blogs para saber as vontades e preferências de seus futuros 

consumidores para que assim possam desenvolver produtos cada vez mais ajustados ao perfil do 

seu consumidor.          
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1.2 – MERCADO 

Classes sociais A1 e A2: 

Os blogs de moda em questão na pesquisa fazem, em sua maioria, referência a produtos 

e a um estilo de vida de alto custo. Isso explica porque uma questão muito levantada pelas 

entrevistadas em relação à sugestões para as blogueiras se referia ao preço das peças e produtos 

indicados no blog. Estima-se que a penetração dos produtos de luxo seja de apenas 2,5% no 

mercado brasileiro. Isso significa que atinge apenas a classe A1 e parte da A2. No total, a classe 

A representa 4,5% da população do País. Isso acontece pelo fato de estas classes terem membros 

com uma reserva maior, ou seja, que podem gastar mais com artigos que não são considerados 

básicos, como alimentação, educação e saúde, mas sim, supérfluos. Podendo, por exemplo, 

escolher pagar milhares de reais em uma bolsa, enquanto os membros da classe média não 

conseguem arcar com tamanha quantia para algo que não é essencial à sua sobrevivência. 

 Essas classes com maior poder de renda dirigem diretamente a maquinaria capitalista do 

país. São compostas por grandes empresários, banqueiros, acionistas, grandes fazendeiros, etc. 

Por isso, são o foco de uma pesquisa que visa avaliar o grau de influência desses blogs na decisão 

de compra de produtos, nesse caso, de luxo, em função do estilo de vida das blogueiras citadas. 

A classe A1 tem como membros famílias dentro da classe de renda de R$ 6.447 ou mais, e a A2, 

da classe de renda de R$ 3.417 a R$ 6.447.       

   O perfil dos jovens que acessam os blogs foi feito através de uma amostra 

de 100 elementos, foi considerado um universo de mulheres brasileiras, entre 16 e 35 anos 

residentes da Grande São Paulo, pertencentes à classe econômica A1 e A2. Em seguida serão 

demonstrados os resultados obtidos após a análise de dados. 

Estado civil 

 

Entre as mulheres, 99% são solteiras e 1% casadas. 

1%

99%

Estado Civil das 
Respondentes

Casado

Solteiro
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Idade 

Apesar da amostra considerada se encontrar entre a faixa dos 16 aos 35 anos, não obtivemos 

nenhum resultado para a faixa etária 29 – 35 anos, e por isso não existe representatividade para a 

mesma. 

 

Ocupação atual 

  

Meio 

período 

Período 

integral 

Não 

trabalha 

Total 

Amostra 

Estudante 8 2 88 98 

Não estudante 1 1   2 

Total da 

amostra 9 3 88 100 

 

Na maioria das entrevistas obteve-se como ocupação predominante “estudante”; 88% 

das estudantes não trabalha, sendo que 10% trabalha ao mesmo tempo que estuda. 

 

 

 

 

 

 

93%

7%

Faixa Etária

De 16 a 21 anos

De 22 a 28 anos

De 29 a 35 anos
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Classe Econômica 

 

 

 

1.3 – A DIVULGAÇÃO DOS BLOGS 

A comunicação em massa presente nos dias de hoje, que se espalha através de todas as 

redes sociais, dando ênfase à internet, possibilita a interação e partilha de experiências constantes 

entre os indivíduos da sociedade.  Neste contexto, nada mais fundamental para um individuo do 

que a sua aceitação por parte da sociedade e conquista de uma identidade, de forma a poder ter 

um espaço no seu meio social, como afirma Silvia Pimenta Velloso Rocha no artigo, “ Homem 

sem qualidades: modernidade, consumo e identidade”. Esta busca constante de orientação para 

construção de identidade, tem se sentido presente também quando falamos em comunicações com 

base em blogs, como podemos constatar em termos quantitativos com o número de acessos aos 

blogs que se apresentam adiante. 

As blogueiras são referências sociais, que através do seu sucesso pessoal gerado pela 

criação de uma forte identidade, de certa forma tem poder de influência no meio social. Assim 

utilizando-se das suas próprias ferramentas pessoais, como atitudes, crenças e comportamentos, 

passam para o público, formas de estar na vida  através do que vestem, da maneira como se cuidam 

e do que usam, de uma forma abrangente através da moda. Este trabalho diário, como qualquer 

outra profissão nem sempre é bem visto e aceite pelo público. Em conversa com a Chic, Lalá 

Rudge no lançamento oficial de sua marca de lingerie reflete: “As pessoas não reconhecem o 

trabalho de uma blogueira. Acham que é muito fácil e que não tem valor como o de um médico 

ou de alguém que estudou muito para conseguir um diploma". "Na verdade, ao contrário do que 

pensam, trabalho muito todos os dias. Eu e minha irmã [Maria Rudge] criamos todo o conteúdo 

81%

19%

Classe Econômica

A1

A2
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do site. Não temos uma estagiária para ajudar", explica, antes de frisar: "A vida de blogueira é 

muito difícil! Sou muito prejudicada pelo excesso de exposição”.  

É esta busca de opiniões e tendências, que leva as seguidores destes blogs a criarem 

vínculo com uma blogueira de referência, que pela força de sua identidade consegue transmitir 

confiança. Assim quando através de uma página de internet, de fácil acesso, são expostas 

opiniões, ideias, dicas, conselhos, manias, a blogueira tem como intenção partilhar parte de sua 

identidade, para que as seguidoras possam a seu tempo e de forma livre encontrar uma 

identificação e orientação para as suas escolhas. 

No entanto, existe um limite, pouco claro por vezes, entre uma simples afirmação de 

gostos e costumes e fazer “ render essas ideias”. Isto quer dizer que pela acessibilidade que os 

blogs têm e pela sua capacidade de expor informação, que do ponto de vista das seguidoras é 

informação dotada de credibilidade pela confiança que têm na personalidade (blogueira), as 

marcas ocupam posições de interesse, realizando parcerias com os blog. Esta situação faz com 

que, opiniões pagas pelas marcas, que aos olhos dos leitores que seguem os blog parecem 

sugestões espontâneas, possam ser informações dotadas de interesse comercial, confundindo 

opinião com publicidade. Pois é de todo o interesse das marcas estar presente onde estão os 

consumidores, neste caso nas redes sociais. Temos como exemplo internacional, uma matéria 

publicada na Revista “Expresso” que revela quanto ganham alguns dos principais bloggers de 

moda nacionais num negócio que floresce e pode render muito dinheiro. (Escrita por Bernardo 

Mendonça, Carolina Reis e Paula Cosme Pinto – 18/01/2013-Portugal). 

 Com o acesso aos blogs, a seguidora tende a criar um interesse de busca pela informação 

fornecida, que depende da qualidade do conteúdo encontrado e da imagem percepcionada. Tendo 

isso em vista, toda a criação do blog, desde o layout ao design, a forma como a informação é 

exposta, a criatividade e especialmente a pessoalidade que a blogueira apresenta são pontos 

essências na imagem que esta tenta passar. Ao questionar as pesquisadas em seu estudo sobre” 

Blogueiras, Interagentes e Consumidores”, publicado em Revista Anagrama (Setembro- 

Novembro de 2011), Lia Lorenzi Procati obtém as seguintes respostas em relação ao motivo pelo 

qual elas se identificam nos blogs.  A. se manifestou: “Depende o blog pra chamar nossa atenção 

tem que ter conteúdo, um designer legal” e complementou falando de blogs que gosta de ler: 

“Garotas Estúpidas (Pelo fato de falar sobre moda de uma maneira da visão dela e fazer de uma 

forma um pouco engraçada!),Blog da Mariah (Os posts dela, parece que ela é uma amiga que a 

gente já conhece a tempo)”. Enquanto que K. disse “acho que o conteúdo, mesmo... claro, que a 

blogueira influencia também” e M. finalizou falando “acabo me identificando com a linguagem, 

com o conteúdo, que é de interesse comum, e também com as dicas, que casem com o que quero 

saber ou comprar”. 
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A disseminação de suas opiniões através das redes sociais passaram a criar tendências na 

moda e influenciar não só o comportamento das leitoras, mas das marcas. Empresas passaram a 

apostar nessas redes sociais como uma nova estratégia de marketing. Assim, quando um produto 

é lançado, basta enviá-lo para essas meninas e com apenas um post ele vira “febre”. Contudo, 

pelo fato das próprias grifes as presentearem, e os produtos não serem de própria escolha, a 

credibilidade dessas blogueiras pode ser afetada, já que elas estão incentivando um consumo que 

talvez nem elas o realizariam, como já ocorrido. – onde se pode ver isto? 

Com todo esse incentivo de “looks” e mais “looks”, as jovens seguidoras desses blogs 

passaram a aumentar suas frequências de compra, uma vez que, as blogueiras raramente repetem 

roupas e para acompanha-las você deve estar sempre atualizando suas peças e acessórios. – quem 

afirma? 

O consumo é uma das formas de efetivação do comportamento do consumidor na 

sociedade, sendo também reflexo do seu papel na sociedade. Desta forma, as blogueiras tendem 

a interferir nas escolhas de consumo de suas seguidoras de forma indireta. Pois ao levar em 

consideração estas opiniões que são referências, a consumidora tem maior confiança da sua 

aceitabilidade por parte da sociedade. Esta consulta, funciona como uma busca de um termo de 

comparação que permite encontrar uma forma de expressão na sociedade, que as blogueiras 

tendem a definir. É partindo deste pressuposto que a elaboração desta pesquisa tem como objetivo 

principal identificar a influência das blogueiras de moda no comportamento de jovens, entre 16 a 

35 anos, pertencentes às classes económicas A1 e A2, na região de São Paulo.  
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CAPÍTULO II - PESQUISA DE MERCADO 

2.1 – COMO OS BLOGS AFETAM O COMPORTAMENTO DO 

CONSUMIDOR 

A comunicação em massa presente nos dias de hoje, que se espalha através de todas as 

redes sociais, dando ênfase à internet, possibilita a interação e partilha de experiências constantes 

entre os indivíduos da sociedade.  Neste contexto, nada mais fundamental para um individuo do 

que a sua aceitação por parte da sociedade e conquista de uma identidade, de forma a poder ter 

um espaço no seu meio social, como afirma Silvia Pimenta Velloso Rocha no artigo, “ Homem 

sem qualidades: modernidade, consumo e identidade”. Esta busca constante de orientação para 

construção de identidade, tem se sentido presente também quando falamos em comunicações com 

base em blogs, como podemos constatar em termos quantitativos com o número de acessos aos 

blogs que se apresentam adiante. 

As blogueiras são referências sociais, que através do seu sucesso pessoal gerado pela 

criação de uma forte identidade, de certa forma tem poder de influência no meio social. Assim 

utilizando-se das suas próprias ferramentas pessoais, como atitudes, crenças e comportamentos, 

passam para o público, formas de estar na vida  através do que vestem, da maneira como se cuidam 

e do que usam, de uma forma abrangente através da moda. Este trabalho diário, como qualquer 

outra profissão nem sempre é bem visto e aceite pelo público. Em conversa com a Chic, Lalá 

Rudge no lançamento oficial de sua marca de lingerie reflete: “As pessoas não reconhecem o 

trabalho de uma blogueira. Acham que é muito fácil e que não tem valor como o de um médico 

ou de alguém que estudou muito para conseguir um diploma". "Na verdade, ao contrário do que 

pensam, trabalho muito todos os dias. Eu e minha irmã [Maria Rudge] criamos todo o conteúdo 

do site. Não temos uma estagiária para ajudar", explica, antes de frisar: "A vida de blogueira é 

muito difícil! Sou muito prejudicada pelo excesso de exposição”.  

É esta busca de opiniões e tendências, que leva as seguidores destes blogs a criarem 

vínculo com uma blogueira de referência, que pela força de sua identidade consegue transmitir 

confiança. Assim quando através de uma página de internet, de fácil acesso, são expostas 

opiniões, ideias, dicas, conselhos, manias, a blogueira tem como intenção partilhar parte de sua 

identidade, para que as seguidoras possam a seu tempo e de forma livre encontrar uma 

identificação e orientação para as suas escolhas. 

No entanto, existe um limite, pouco claro por vezes, entre uma simples afirmação de 

gostos e costumes e fazer “ render essas ideias”. Isto quer dizer que pela acessibilidade que os 

blogs têm e pela sua capacidade de expor informação, que do ponto de vista das seguidoras é 
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informação dotada de credibilidade pela confiança que têm na personalidade (blogueira), as 

marcas ocupam posições de interesse, realizando parcerias com os blog. Esta situação faz com 

que, opiniões pagas pelas marcas, que aos olhos dos leitores que seguem os blog parecem 

sugestões espontâneas, possam ser informações dotadas de interesse comercial, confundindo 

opinião com publicidade. Pois é de todo o interesse das marcas estar presente onde estão os 

consumidores, neste caso nas redes sociais. Temos como exemplo internacional, uma matéria 

publicada na Revista “Expresso” que revela quanto ganham alguns dos principais bloggers de 

moda nacionais num negócio que floresce e pode render muito dinheiro. (Escrita por Bernardo 

Mendonça, Carolina Reis e Paula Cosme Pinto – 18/01/2013-Portugal) 

  Com o acesso aos blogs, a seguidora tende a criar um interesse de busca pela informação 

fornecida, que depende da qualidade do conteúdo encontrado e da imagem percepcionada. Tendo 

isso em vista, toda a criação do blog, desde o layout ao design, a forma como a informação é 

exposta, a criatividade e especialmente a pessoalidade que a blogueira apresenta são pontos 

essências na imagem que esta tenta passar. Ao questionar as pesquisadas em seu estudo sobre” 

Blogueiras, Interagentes e Consumidores”, publicado em Revista Anagrama (Setembro- 

Novembro de 2011), Lia Lorenzi Procati obtém as seguintes respostas em relação ao motivo pelo 

qual elas se identificam nos blogs.  A. se manifestou: “Depende o blog pra chamar nossa atenção 

tem que ter conteúdo, um designer legal” e complementou falando de blogs que gosta de ler: 

“Garotas Estúpidas (Pelo fato de falar sobre moda de uma maneira da visão dela e fazer de uma 

forma um pouco engraçada!),Blog da Mariah (Os posts dela, parece que ela é uma amiga que a 

gente já conhece a tempo)”. Enquanto que K. disse “acho que o conteúdo, mesmo... claro, que a 

blogueira influencia também” e M. finalizou falando “acabo me identificando com a linguagem, 

com o conteúdo, que é de interesse comum, e também com as dicas, que casem com o que quero 

saber ou comprar”. 

A disseminação de suas opiniões através das redes sociais passaram a criar tendências na 

moda e influenciar não só o comportamento das leitoras, mas das marcas. Empresas passaram a 

apostar nessas redes sociais como uma nova estratégia de marketing. Assim, quando um produto 

é lançado, basta enviá-lo para essas meninas e com apenas um post ele vira “febre”. Contudo, 

pelo fato das próprias grifes as presentearem, e os produtos não serem de própria escolha, a 

credibilidade dessas blogueiras pode ser afetada, já que elas estão incentivando um consumo que 

talvez nem elas o realizariam, como já ocorrido. – onde se pode ver isto? 

Com todo esse incentivo de “looks” e mais “looks”, as jovens seguidoras desses blogs 

passaram a aumentar suas frequências de compra, uma vez que, as blogueiras raramente repetem 

roupas e para acompanha-las você deve estar sempre atualizando suas peças e acessórios. – quem 

afirma? 
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O consumo é uma das formas de efetivação do comportamento do consumidor na 

sociedade, sendo também reflexo do seu papel na sociedade. Desta forma, as blogueiras tendem 

a interferir nas escolhas de consumo de suas seguidoras de forma indireta. Pois ao levar em 

consideração estas opiniões que são referências, a consumidora tem maior confiança da sua 

aceitabilidade por parte da sociedade. Esta consulta, funciona como uma busca de um termo de 

comparação que permite encontrar uma forma de expressão na sociedade, que as blogueiras 

tendem a definir. É partindo deste pressuposto que a elaboração desta pesquisa tem como objetivo 

principal identificar a influência das blogueiras de moda no comportamento de jovens, entre 16 a 

35 anos, pertencentes às classes económicas A1 e A2, na região de São Paulo. como resposta ao 

problema encontrado.      Realizei uma pesquisa de 

mercado com 100 participantes visando verificar os o que as entrevistas esperam encontrar em 

um blog, o motivo de maior acesso, considerações valorizadas no momento da compra, confiança 

na mensagem de blogs  para desenvolver estilo pessoal, se as entrevistadas recomendariam outras 

pessoas a seguirem os blogs de moda e comentários sugeridos às blogueiras. 

 

 Segundo os dados obtidos, frente as motivações que levam as leitoras a acessar os blogs, 

percebeu-se que com 71% de concordância tanto “O blog recomenda restaurantes, bares e /ou 

eventos que fazem meu estilo” quanto “Dicas sobre o que vestir” são alternativas esperadas 
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pelas leitoras quando buscam por esse tipo de mídia. Por outro lado, o fator que menos leva as 

leitoras a acessar um blog é  “Recomenda as marcas de maquiagem mais fashion”. 

 

 Ao analisar os dados, podemos concluir que as seguidoras não compram apenas marcas 

recomendadas no blog, assim como não é valorizada a preferência por lojas indicadas no mesmo. 

Em contrapartida, numa situação de indecisão no momento da compra, as dicas do blog são 

levadas em consideração para a escolha dos produtos. Pode-se afirmar então, que existe uma 

influência para selecionar os produtos. Em relação às apreciações feitas a determinados produtos 

no blog, as entrevistadas têm um nível de aceitação elevado, não pondo em causa as críticas 

realizadas. Pelo fato de a reputação do blog beneficiar a avaliação dos produtos recomendados 

ser bastante valorizada, podemos concluir que o blog seja reconhecido, para poder conquistar a 

confiança das leitoras a ponto de ter influência nas suas opiniões. Caso contrário a influência 

poderá ser baixa ou até mesmo não valorizada. A maioria das seguidoras evitam comprar produtos 

manifestamente criticados no blog. 
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 Quando questionadas sobre o quanto confiavam nos blogs para desenvolver o estilo 

próprio, apenas 5% das entrevistadas confiava totalmente na mensagem deles. Porém, a maioria, 

38%, confia parcialmente, e a segunda maior alternativa escolhida foi a que vinha a seguir, 

sobre ter uma opinião neutra. 26% da amostra não confia na mensagem dos blogs para 

desenvolver seu estilo pessoal, sendo que destes, 14% não confiam muito, e 12% não confiam 

nada. 

 

 Pelo fato do público alvo pesquisado serem seguidoras dos blogs de moda, 80% das 

mesmas afirmaram recomendar outras pessoas a se tornarem seguidoras.  
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 Na pergunta aberta, que questiona se as entrevistadas teriam sugestões para as blogueiras, 

agrupamos as respostas em 5 categorias. Uma referente à publicidade feita nos posts, quando uma 

blogueira diz que usa produtos que, na verdade, ela foi paga para mostrar, e as leitoras que as 

seguem acabam comprando produtos que achavam ser uma dica pessoal das próprias blogueiras. 

Uma é referente ao layout e design dos blogs, que, às vezes, não são de fácil navegação, ou são 

pouco simplificados. Outra categoria faz referencia á falta de atenção e pessoalidade para com as 

leitoras por parte das blogueiras, que não respondiam comentários ou aceitavam criticas 

construtivas. Uma categoria é referente aos assuntos abordados no blog, que costumavam ser 

sempre os mesmos, quando as leitoras gostariam de ver mais posts sobre maquiagens e viagens, 

por exemplo. A ultima categoria é sobre o alto valor das coisas indicadas no blog, como os lugares 

frequentados pelas blogueiras e os produtos usados e indicados por elas. 

 A maioria das respostas, 30%, foi sobre a abordagem de assuntos diferentes. Logo depois, 

18% das respostas era sobre indicar produtos mais acessíveis. Em seguida, 7% das respostas eram 

sugestões para que não houvesse tanta publicidade nos posts, para que as blogueiras 

desenvolvessem um estilo pessoal, e não comercial. Em menor quantidade, 3% das respostas era 

sobre a complexidade do layout e do design dos blogs. 

 

2.2 – PATROCÍNIO QUE AS BLOGUEIRAS ATRAEM 

 Com a crescente ampliação do impacto das blogueiras nos consumidores, a divulgação 

de marcas por elas se tornou um meio de atrair clientes e de divulgar determinado produto e 

marca. Por isso, cada vez mais as empresas procuram a figura da blogueira para difundir seu 

produto ao publico alvo. Além do mais, o que atrai as empresas além da grande audiência, é 

devido as blogueiras mostram as marcas e os produtos que usam, dando um toque pessoal sobre 

eles, consequentemente influenciando muitos leitores sobre as decisões de compra e análise de 

produtos, marcas, lojas e serviços. 

 Como o aumento da utilizaçãoo das redes sócias vem crescendo periodicamento, a 

divulgação gerada pelos blogs virou um negocio rentável tanto para as marcas quanto para as 

donas dos blogs, como mostra o gráfico abaixo: 
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Além do mais, nunca se usou tanto a internet dos smarthphones para acessar ao menos um site, 

como mostra a tabela abaixo: 
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 As marcas anunciam seus produtos através de banners ,que são postados na plataforma digital, e 

do patrocínio de postagens, fotos e vídeos onde as blogueiras anunciam certo produto que são através 

acessados pelos smarthphones ,lap tops, Ipads, entre outros, em troca de uma remuneração que varia 

desde R$ 300,00 a R$ 20.000,00, segundo uma pesquisa da revista Veja. 

 Já, para as marcas que patrocinam as blogueiras, o resultado é de uma proximidade maior com o 

mercado, com o seu público alvo. Logo, a quantidade de venda do produto aumenta. 

Uma pesquisa realizada pela Google na América Latina, apresenta que 83% dos usuários realizam 

de quatro a sete buscas sobre o produto que almejam comprar, e garante que confiam na opinião dos 

outros usuários que encontram na rede. 

 Um estudo realizado pela comScore indica quais são as empresas que  mais investem na internet 

como canal de divulgação de seus produtos ou serviços. A posição das marcas no ranking mostra o poder 

do varejo online de roupas e acessórios, eletrônicos e entretenimento. Netshoes, Dafiti e Netflix são as 

3 primeiras colocadas na lista, um reflexo previsível para as 3 marcas que utilizam o e-commerce como 

principal canal de investimento. 

Quando as empresas perceberam o valor e poder de venda das blogueiras, elas viram a 

oportunidade para divulgar seus produtos em um meio de credibilidade de baixo custo relativamente, 

pelo retorno que recebem e alta convergência. Assim, segundo um estudo realizado em Outubro de 2012 

da ACEPI (Associação Portuguesa de Comércio Electrónico e Publicidade Interativa, mostra que, 81% 

das empresas com estratégia digital definida estão satisfeitas ; alocaram ao digital uma média de 22% 

do seu orçamento global e admitiram ter obtido resultados positivos. De um outro lado, 65% das 

empresas sem estratégia digital definida dizem-se ainda assim satisfeitas com o retorno do investimento, 

que foi em média 12%.          

 Os blogs também são utilizados como um mecanismo para obter tendências de comportamento e 

delinear o perfil dos seus consumidores. O poder de influência dos blogs possui um impacto maior 

quando o produto é exposto de forma espontânea ou em formato de resenha, com relação a uma 

propaganda feita claramente em nome da marca. Todavia, as empresas precisam estar atentas em relação 

a forma de se anunciar em blogs de moda. Ao longo do tempo, se tornou um hábito geral entre as 

blogueiras ,expor os produtos que usufruem e dar a sua opinião pessoal sobre ele, o que é precisamente 

o que o público procura quando quer dicas sobre o que comprar. 

O Conar(Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) e Procon (Procuradoria de 

Proteção e Defesa do Consumidor) proíbem a divulgação de propagandas ocultas nas opiniões das 

blogueiras. Dessa forma, para não contrair o Código de Defesa do consumidor, o post publicitário 

precisa estar caracterizado como tal. 

http://www.digitalimobi.com.br/produto/
http://www.digitalimobi.com.br/servicos/
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As marcas e blogs obtiveram um avanço significativo, e para manter o mesmo desempenho, a 

internet  precisa ser considerada como o ambiente dinâmico que ela é. Os lucros nas vendas veem de 

acordo com a boa atuação de ambos, uma vez que os leitores  tem grande aptidão à percepção e a 

divulgação “boca a boca” é  considerado o mecanismo mais poderoso da internet.   

  

2.3 – A MOVIMENTAÇÃO ECONÔMICA QUE OS BLOGS TRAZEM NA 

ECONOMIA DO BRASIL 

 O setor de moda é um dos que mais crescem no Brasil, segundo pesquisa do IBOPE, 

gerando um consumo de roupas de 100 bilhões de reais  em 2012 em 2013 R$ 129 bilhões em 

2013. Essa grande movimentação se deve ao  aumento do poder aquisitivo da população, 

associado à maior acessibilidade às tendências de moda internacionais, através de sites e blogs, 

incentivando o consumo de roupas, calçados e acessórios, tendo como principais consumidores o 

publico feminino. Moda e acessórios ocuparam a 3ª posição em vendas online no Natal de 2012, 

em 2013 os produtos mais vendidos foram roupas, seguidos dos brinquedos, calçados, acessórios 

(carteiras, cintos, bolsas), cosméticos e perfumes, joias e bijuterias. 

 



 
 

20 
 

Na internet, beleza e moda já figuram em segundo e terceiro lugar, respectivamente, como 

os segmentos que mais faturam, de acordo com o relatório WebShoppers, da e-bit, consultoria 

especializada em e-commerce, consequentemente, a marcação #lookdodia, hashtag utilizada no 

Instagram para identificar as sugestões das blogueiras, ganha relevância e valor publicitário. Entre 

a exposição de uma peça e a sua venda o caminho virtual é curto. A influência das blogueiras é 

fundamental nessa conversão.        

 Augusto Mariotti, diretor de conteúdo da Luminosidade, responsável pelos sites da São 

Paulo Fashion Week, Fashion Rio e Rio Summer, reforça que o desempenho dos blogs pode ser 

mesurável, o que permite às grifes acompanhar em tempo real a resposta a uma campanha. "Essas 

blogueiras têm muitas seguidoras e acabaram se tornando porta-vozes dessas mulheres. As marcas 

simplesmente perceberam que as roupas exibidas por elas vendem mais", diz o empresário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo uma pesquisa global realizada pela Nielsen, o consumidor brasileiro é o quinto 

mais otimista do mundo. Nesse caso, otimismo se traduz essencialmente em disposição para 

gastar. Para especialistas, o Brasil está perto de atingir aquele grau de satisfação em que, mais do 

que se estressar para pagar as contas, o que move as pessoas são os planos de consumo imediatos 
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ou para o futuro, dessa forma é notável a grande movimentação econômica  que os blogs de moda 

geram no país e a tendência é de cada vez mais aumentarem. A chegada de novos consumidores 

ao comércio eletrônico é constante, só no ano passado foram mais de 10 milhões de brasileiros 

fazendo sua primeira compra online. 
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CAPÍTULO III - AS BLOGUEIRAS DE MODA 

3.1 – AS BLOGUEIRAS MAIS FAMOSAS NO BRASIL 

 A seguir, cita-se algumas das blogueiras mais famosas e influentes do Brasil, pontuando 

sobre suas paginas virtuais e estilo de vida. 

 Maria Imaculada Rudge e Maria Rudge Piva (Lala Rudge e Maria Rudge)  

Endereço eletrônico: http://www.lalarudge.com.br/ 

 Maria Imaculada (Lalá), de 23 anos, irmã mais nova de Maria Rudge, provenientes de 

famílias muito tradicionais de São Paulo, começou seu blog em abril de 2010. Seis meses após 

seu lançamento, parceiros começaram a entrar em contato com ela para colocar anúncios no blog, 

que já recebia mais de 700.000 acessos por mês. Foi então que Maria se juntou ao grupo na parte 

comercial e, também, como escritora (única aérea na qual trabalha agora no blog). 

 Hoje em dia é um dos mais acessados do país no setor de moda, com os chamados “look 

do dia”, que são fotos do que elas e/ou amigas estão usando em alguma ocasião, nas abas “Closet” 

e “Garota de Bossa”. Há também dicas em geral, incluindo viagens, e uma outra aba dedicada à 

rede social Instagram de cada uma delas, além da aba do “OQVestir”, um site de compras online, 

no qual as duas selecionam suas dicas de compras de cada marca/loja para as leitoras, dentre elas 

a marca de lingerie da própria Lalá Rudge(La Rouge Belle). 

 Em palestra dada na Fiesp, em Abril de 2013, com o tema “Mulheres Empreendedoras”, 

Lalá Rudge expôs dados com os quais pode-se medir o tamanho da influencia que seu blog tem 

no país e no mundo. Os exemplos mais expressivos foram o do mês de seu noivado, que contou 

com 4 milhões de acessos, e em seu casamento, que indicou 1 milhão de acessos em apenas 5 

dias. Ainda na palestra, Lalá afirma que os posts dos quais as leitoras mais gostam, ou seja, 

comentam e pedem por mais, são os dos “looks do dia”. Fato esse que pode ser confirmado pelo 

modelo de blog das outras blogueiras de muito sucesso, que também incluem muito suas 

produções diárias. 

 Logo na parte inicial do blog elas deixam todos os look delas, e isso é uma boa estratégia 

já que, de acordo com Lalá em sua entrevista para FIESP, é o conteúdo que mais atrai as leitora. 

 Thássia Savastano Naves 

Endereço eletrônico:  http://www.blogdathassia.com.br/br/ 

http://www.lalarudge.com.br/
http://www.blogdathassia.com.br/br/
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 Thássia é mineira de Uberlândia e caçula de dois irmãos. Sua paixão sempre foi moda, 

desde pequena sonhava em ser estilista, assim como sua avó. Mas na época de seu colegial 

percebeu que não levava jeito para o desenho e viu que o que realmente queria era fazer produção 

de moda. Hoje é cursada em Publicidade na faculdade ESAMC, em Uberlândia. Morou também 

em Paris em 2008, onde fez um curso de verão de Image Consultant no Instituto Marangoni. 

 Com 19 anos, começou a escrever sobre comportamento, moda e tendência para uma 

revista de Minas Gerais. Depois, em 2009, embarcou de uma vez no mundo das blogueiras. A 

ideia inicial do blog era reunir em um só lugar assuntos como moda, beleza, decorações, viagens 

e dicas em geral. O lado bom, segundo ela, é trabalhar com o que gosta, conhecer gente 

interessante e compartilhar um pouco do que sabe, além ,é claro, de frequentar eventos bacanas 

de moda. Porém, há um lado ruim, no qual a vida da blogueira se torna muito pública. 

 Thássia foi apontada pela Vogue Nippon (Edição Fevereiro de 2013) como uma das 

blogueiras mais influentes do mundo. E no início deste ano, apareceu em um ranking divulgado 

pela revista Glamour  Espanha em 09/04/2013 como uma das mulheres mais influentes do mundo 

da moda. Atualmente o Blog da Thássia alcança cerca de cinco milhões de acessos por mês. A 

blogueira tem cerca de 441 mil seguidores na rede social Instagram e 240 mil entre Facebook e 

Twitter. 

 Helena Meirelles Bordon 

Endereço eletrônico: http://www.helenabordon.com/ 

 Filha da editora de estilo da revista Vogue Brasil, Donata Meirelles, Helena Bordon, de 

26 anos, é considerada a maior it girl (“garota tendência) brasileira. Esteve sempre presente na 

alta sociedade, não apenas de São Paulo, mas também de lugares como Paris, Nova Iorque e 

Londres, onde já morou. 

Helena é sócia da marca de roupa jovem, 284, juntamente com Luciana, Marcela e Dinho 

Tranchesi, os três filhos da falecida Eliana Tranchesi, uma das donas da Daslu, importante loja 

de artigos de luxo no Brasil, em sociedade com Donata, mãe de Helena.  A idéia de fazer um site 

surgiu no ano de 2012, porém, a princípio, deveria retratar apenas as muitas viagens que fazia. 

Em entrevista à Revista Época, Helena disse: “Desde o começo quis deixar bem claro que o site 

falaria mais sobre viagens, dicas de moda, lifestyle em geral. Não acho ruim fazer ‘looks do dia’, 

mas não é o meu estilo. Só que virou uma febre e, depois de receber uma saraivada de e-mails, 

tive que me render. A página se chama ‘Get the look’, mas não é diária e sim quando realmente 

curti um visual e quero dividir com os outros. Não é todo dia que saio montada de casa. Várias 

vezes saio praticamente de pijama.” 

http://www.blogdathassia.com.br/br/
http://www.helenabordon.com/
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 Essa afirmação confirma a hipótese de outras blogueiras já citadas de que os leitores desse 

tipo de blog estão mais interessados nas roupas que os blogueiros usam em seu dia-a-dia, do que 

em suas viagens, dicas de produtos e até de roupas que celebridades usaram em determinado 

evento. 

 O site de Helena, portanto, é dividido em 5 seções: moda, com dicas da estação e a eleição 

de cinco personalidades mais bem vestidas da semana; lifestyle, em que sugere lugares para 

visitar, como restaurantes, exposições ou novas lojas; nécessaire, com dicas de produtos de beleza 

e tutoriais de maquiagem; check-in, em que divide os lugares mais badalados no mundo; e Let’s 

Party, que mostra  fotos tiradas pela própria Helena Bordon nas baladas que ela frequenta. 

Segue a relação de seguidores para cada uma das blogueiras em diferentes redes sociais como 

Facebook e Instagram, assim como a classificação de cada um dos blogs assim como um ranking 

do site Signature 9, que para cada estação da moda nomeia os 99 melhores blogs de moda do 

mundo. 

                  

 

3.2 - QUANTIDADE DE ACESSO NOS BLOGS 

 Devido à grande popularização dos blogs de moda,  cada vez mais a tendência de acesso 

aos blogs aumenta.  

 Para analisar a influencia das blogueiras, verificamos a quantidade de acesso que o seu 

blog possui. Para tal, foi realizada uma pesquisa com uma amostra de 100 elementos, foi 

considerado um universo de mulheres brasileiras, entre 16 e 35 anos residentes da Grande São 

 

 

Likes no 

Facebook  

Seguidores no 

Instagram 

Ranking Signature 

9  

Lalá e Maria 

Rudge 

93k 307k e 76k 

respectivamente 

81 

Thássia Naves 243k 557k Não classificou 

Helena Bordon 37k 119k Não classificou 
Relação de seguidores de cada blogueira  
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Paulo, pertencentes à classe econômica A1 e A2. Em seguida serão demonstrados os resultados 

obtidos após a análise de dados. Os resultados serão demonstrados abaixo: 

  

Q1. Quais os blogs de moda que você conhece?  

 

O blog de moda com o maior share of mind na minha amostra é o da Lála e Maria Rudge. 
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Como a categoria de outros soma um percentual maior que a amostra, os resultados deste gráfico 

são referentes a um total de 131 respostas. Contudo, apensas consideramos os blogs com uma 

frequência superior a 2%.  Entre os outros blogs indicados, os mais conhecidos são o da Camila 

Coelho e o blog das “Garotas Estúpidas”. 

 

Q2. Qual desses blogs você mais acessa em 1º e em 2º lugar? 

 

Em primeiro lugar, o blog mais acessado encontra-se na categoria de outros e em segundo lugar 

é o blog da Thássia Naves. 
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Q3. Agora vou citar alguns nomes de blogs e para cada um identifique com que frequência você 

os acessa. 

 

De acordo com a pesquisa realizada, o blog com maior percentual mensal de acesso foi o 

da Lalá e Maria Rudge. Fato esse, motivado pela constante presença dessas blogueiras em 

diversos tipos de mídia e propagandas de lojas renomadas. Em segundo lugar, o blog mais 

acessado é o da Thássia Naves com 29% de acessos mensais.  
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O blog da Lala e Maria Rudge possuem uma forte frequência de acesso de 1 a 3 vezes 

por mês. Esse número diminui de acordo com o aumento de vezes durante a semana 

 

 

Em contra partida, a blogueira Helena Bordon recebe apenas 14%  de acessos mensais. 

Isso pode ser explicado pelo fato de muitas entrevistadas não conhecerem seu blog. O blog da 

Helena Bordon não possui uma alta frequência de acesso, porém esta é mais significativa na 

frequência de 1 a 3 vezes por mês. Porém, é muito menos acessado em relação ao outros blogs 

analisados. 
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No blog da Thássia, também podemos perceber que é mais acessado de 1 a 3 vezes por 

mês, diminuindo o numero de acessos com o aumento da frequência de dias. 

 

 

Em outros blogs, podemos perceber que o aumento de acessos é maior de acordo com o 

aumento de frequência dos dias acessados. 

 

 

Q4.Quanto tempo em média você dedica em cada consulta aos blogs de maneira em geral? 
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Pode-se concluir que o tempo médio gasto mais significativo mostrado no gráfico foi o acesso de 

10 a 20 minutos e em seguida de 5 a 10 minutos ,ou seja, um tempo relativamente suficiente  para 

acessar e acompanhar as informações postadas. 
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Q5.Agora eu vou ler algumas características de blog de moda. Para cada uma delas me diga se é 

muito importante, nada importante, pouco importante 

 

Entre as características de um blog de moda, percebemos que a  ”Atualidade dos temas 

abordados” é o critério mais importantes percebido pelas leitoras. Com 78% de frequência, foi 

estabelecido que a “Seleção dos conteúdos” é  o segundo critério de maior importância. Em contra 

partida, o critério menos importante indicado pelo público -alvo foi  a “Exclusividade do público- 

alvo”. 

 

3.3- COMO OS BLOGS PODEM AJUDAR O BRASIL? 

 Com o grande aumento da divulgação e importância que os blogs de moda 

desencadearam, houve uma abertura no sentido de oportunidades de emprego e desenvolvimento 

digital no mercado brasileiro.  

Vários aplicativos de moda para celular foram desenvolvidos por blogueiras e outros são 

recomendados por elas. O Chicfeed por exemplo, é um aplicativo que reúne fotos de grandes 

blogs de estilo/moda da internet. 
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Com o grande espaço professional conquistado pelas blogueiras de moda, foi criado um 

curso de mídia social visando formar blogueiras de moda na faculdade Belas Artes; que é 

justamente pensado para aqueles que desejam obter os melhores resultados dentro desse novo 

contexto, ainda carente de profissionais com conhecimento aprofundado para aliar repertório e 

estratégia.   Ao abordar a criação de conteúdo relevante nas áreas da Economia Criativa, 

especialmente com ênfase em moda e estilo de vida, o curso prepara o aluno para acompanhar a 

curva de crescimento de empresas e novos empreendedores no meio on-line, pessoas comuns que 

se tornaram referência e formadoras de opinião. Este é um curso para produtores de conteúdo on-

line, bloggers conectados com as últimas tecnologias e pessoas que pensam as mídias sociais de 

maneira empreendedora. O objetivo é profissionalizar ainda mais o mundo digital e formar uma 

nova geração de experts em mídias sociais digitais, indivíduos capazes de trabalhar analiticamente 

– mas com sofisticação – conteúdos para um momento de profundas mudanças. O mentoring de 

Alice Ferraz, idealizadora do FHits, a primeira plataforma de blogs de moda e lifestyle do mundo, 

e eleita uma das 100 pessoas mais influentes de 2013 pela revista Época, é um dos grandes 

diferenciais do curso. O FHits possui números expressivos que comprovam o conhecimento de 

Alice quando o assunto é conteúdo on-line para cativar os internautas: 24 milhões de visitas por 

mês, mais de 5 milhões de seguidores no Instagram. Os alunos do curso estarão preparados para 

trabalhar a reputação de empresas e indivíduos na sociedade on-line, criando influenciadores ou 

mesmo transformando-se em influenciadores.  

Fica claro então que os blogs de moda criaram espaço para uma nova profissão, visando 

desenvolver tanto o mercado fashion do país como a abertura de novos empregos, dessa forma 

girando a economia e desenvolvendo o mercado Brasileiro. 
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CONCLUSÃO 

 Para a execução do projeto elaborei um questionário com perguntas relacionadas ao 

acesso à blogs como: quais são acessados, a frequência de acesso, o tempo médio gasto nas 

consultas, características buscadas nos blogs, motivo das consultas, características das blogueiras 

e como essa mídia afeta o hábito de compra e influencia no desenvolvimento de um estilo pessoal. 

Para o projeto foi selecionada uma amostra de 100 pessoas, que passaram por um processo de 

entrevista pessoal, na qual tiveram que  responder a um questionário. Após realizar todas as 

coletas, tabulei os dados para assim, poder interpretar e relacionar as respostas obtidas e chegar a 

uma conclusão que responda ao problema.      

 Quando se trata de analisar o problema da pesquisa que é:  identificar como o 

comportamento de compra das jovens analisadas pode ser influenciado pelos blogs de moda, 

verifiquei que realmente há uma forte relação entre essas duas variáveis. Segundo as análises, as 

internautas levam em consideração os produtos indicados no blog no momento da compra, porém, 

buscam artigos semelhantes em lojas acessíveis, não dando grande valor às marcas indicadas. 

Esse fato foi comprovado na pergunta aberta na qual a maioria das sugestões eram para que essas 

blogueiras montassem looks com marcas mais acessíveis e não somente artigos de luxo.  

  Em linhas gerais, percebi que as blogueiras possuem uma grande influência sobre as suas 

leitoras tanto de forma indireta como direta. Indiretamente, elas influenciam através de suas dicas 

em momentos de indecisão uma vez que os dados mostram que a porcentagem de leitoras que 

somente compram e frequentam as marcas indicadas no blog é muito baixa em relação à 

porcentagem das que os levam em consideração quando indecisas. Diretamente, de acordo com 

as análises, os blogs influenciam nos locais a serem frequentados, uma vez que foi indicado pelas 

leitoras, de modo geral, um fator importante que motiva os acessos. Além disso, é de grande 

relevância para o público-alvo, as dicas sobre onde comprar.       Desta 

forma, que os blogs de moda exercem grande influencia tanto na plataforma digital com na mídia 

social. 
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INTRODUÇÃO 

 A domesticação de animais e plantas está presente na vida do homem desde a pré-

história. Trata-se de uma adaptação da vida dessas espécies, em pro de uma união em um 

mesmo ambiente. Uma adaptação que a milhares de anos atrás começou por necessidade 

física, mas que hoje é mais que isso, chega a ser uma necessidade psicologia para o ser 

humano. 

O papel dos pets como animais de companhia ascendeu há aproximadamente 18-

32 mil anos atrás. A professora de antropologia biológica da Universidade da Pensilvânia, 

Pat Shipmam, afirma que, dentre as características que diferencia os Homo sapiens dos 

outros mamíferos: fabricação de ferramentas, simbolismo e domesticação de plantas e 

animais; a capacidade de se conectar com outras espécies seria a quarta diferenciação 

exclusiva e determinante para o desenvolvimento da linhagem humana. 

 Essa conexão ultrapassou barreiras e fez com que espécies completamente 

diferentes (como o homem e o cachorro) conseguissem conviver em um mesmo ambiente, 

e mais do que isso, passassem a querer isso, criando um vínculo de cuidado, amor, e 

muitas vezes, dependência. 

 Este trabalho se inicia analisando como se deu essa aproximação ao longo da 

história, e que papel alguns animais passaram a ter na vida do homem moderno. Visto 

isso, podemos ver que os cuidados com um pet foram ganhando importância dentro das 

tarefas do dia-a-dia humano, dando força para um mercado que hoje em dia alcançou 

números surpreendentes.  

 Assim, atingimos o objetivo deste trabalho que é saber por que o mercado pet está 

tão forte, e quais são os principais diferenciais que os investidores desse nicho devem 

proporcionar para o público, a fim de se sobressair e obter maior relevância, no meio de 

tanta oferta. 
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CAPITULO I - A IMPORTÂNCIA DA PRESENÇA DE UM 

ANIMAL DOMÉSTICO DENTRO DOS LARES 

A ligação entre o homem e o animal percorre a história da evolução humana. A 

milhões de anos atrás, essa relação era apenas de caçador e presa, porém, começou a ser 

aperfeiçoada quando iniciou-se o desenvolvimento de ferramentas e armas, e o homem 

passou a enxergar o animal como uma forma de ferramenta para auxiliar no seu trabalho, 

e não apenas como fonte de alimento. A domesticação começou a ocorrer por volta de 40 

mil anos atrás. O homem reconheceu que era possível facilitar seu trabalho e vida com a 

criação próxima dos animais. Os animais passaram a ser domesticados para fornecer leite 

para sustento, pele e lã para confecção de vestuário, além de auxiliar no transporte de 

cargas e/ou pessoas. 

A própria palavra domesticar é traduzida no dicionário como “adaptar (animal ou 

planta) à vida em associação com os seres humanos”. Assim, os animais foram 

selecionados de acordo com suas características úteis para facilitar a vida do ser humano; 

e foram adaptados frente a diversas mudanças de necessidades que o homem foi sofrendo. 

Com a domesticação, ocorre um processo evolutivo em que as espécies passaram a 

interagir e conviver diariamente com os seres humanos. 

Os principais animais domesticados ao longo do tempo, e até hoje, são: cachorro, 

gato, vaca, cavalo, porco, ovelha, coelho, hamster, galinha, ganso, pato, canários, 

tartarugas, entre outros. 

Porém, com o passar do tempo os animais domesticados também passaram de ser 

apenas auxílios práticos do ser humano. Um vínculo afetivo com tamanha convivência 

passou a ser criado e vem sendo cada vez mais próxima essa ligação entre homem e seu 

animal. O homem e sua família passaram a sentir necessidade de se comunicar com seu 

animal, e diante disso acabou-se criando uma proximidade maior, o que vem dado ao 

animal de estimação cada vez maior importância dentro dos lares familiares. 

O que vemos ao comparar os dias de hoje com as relações entre os homens e seus 

animais domésticos a não tanto tempo atrás, é o vinculo cada vez mais estreito entre estes. 

Temos, com dados de 2012, um número de 37,1 milhões de cachorros domesticados; 21,3 

de gatos; 19,1 de aves; e 2,1 para outros mamíferos, roedores e repteis. Foi calculado que 
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os animais de estimação, sobretudo cães e gatos, estão presentes em mais de 32 milhões 

de lares de famílias do Brasil, um número que vem cada vez crescendo mais e mais. 

Crianças e adolescentes, jovens casais sem filhos, idosos que moram sozinhos; 

são diversos os tipos de lares que tenham a presença de um pet. Porém, dados da pesquisa 

Radar Pet, realizada pela Comissão de Animais de Companhia (Comac), do Sindicato 

Nacional da Industria de Produtos para Saúde Animal (SINDAN) apontam que a maior 

proximidade e vínculo do animal corresponde a figura feminina da casa, ou seja, quando 

a mulher é a figura central da casa e assume o papel de dona do animal, este tem uma 

relação mais intensa com a família. Segundo a pesquisa, 69% da posse dos animais 

domésticos pertence a mulher da casa. 

 

Essa proximidade vem trazendo muitos benefícios a todos os membros de uma 

família. Muitos jovens casais que ainda não possuem filhos, costumam se preparar para 

a chegada de um bebe cuidando de um cachorro ou gato primeiro, por exemplo (estão 

presentes em 17% em lares dessa concepção). Ao cuidar de um bicho de estimação, o 
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casal tem a primeira experiência de cuidar de um outro ser que pertence a eles, o que 

futuramente vai ajudar na hora de ter que cuidar de um filho. 

Para sujeitos da terceira idade, o convívio com um animal de estimação é ainda 

mais benéfico (estão presente em cerca de 30% desses lares). Os idosos normalmente 

passam mais tempo em casa, acarretando em menor interação social, o que pode ser 

balanceada com a presença de um animal doméstico dentro de sua casa, já que há com 

quem interagir e de quem cuidar, contribuindo para menor agitação, irritabilidade, 

depressão, e a melhora na pressão sanguínea, frequência cardíaca e capacidade motora. 

Isso porque o animal proporciona uma companhia em tempo integral, fazendo com que 

haja maior distração por parte dos idosos, e ainda, quando trata-se de cachorros, há o 

estimulo para a atividade física, já que em muitos casos (quando trata-se de apartamentos 

ou casas com pouco espaço para o cachorro circular), existe a necessidade de caminhar 

com o cão pelo menos uma vez ao dia, além é claro, de brincar com o seu animal.  

Outro perfil bastante ligado a criação de pets são as crianças. A afeição destas com 

seus animais é completamente nítida, despertando o lado sensível e carinhoso delas, pois 

enxergam seu bicho como um amigo com quem podem brincar tanto quanto uma outra 

criança, porém, compreendendo as diferenças entre a capacidade motora de um ser 

humano e um animal. Um estudo realizado constatou que as crianças que possuem 

animais tem maior empatia, sociabilidade, segurança, confiança e autoestima. Os bichos 

tem o poder de diminuir estados de ansiedade, tédio e até medos dos jovens, e também 

impulsionar o desenvolvimento da linguagem e habilidades motoras, contribuindo para 

uma melhor interação e concentração na escola. 

Tanto para crianças, idosos e adultos, os efeitos benéficos (na saúde psicológica e 

fisiológica) dos bichos de estimação estão cada vez mais evidentes e comprovados. Além 

disso, o médico veterinário Marty Becker, autor de “O Poder Curativo dos Bichos” diz 

que “Por meio de um relacionamento íntimo com nossos animais despertamos em nós 

características poderosas como lealdade, amor, instinto e jovialidade”. Características 

fundamentais para uma boa qualidade de vida entre os seres humanos. Os autores Matt 

Weinstein e Luke Barber, que escreveram “Cão Que Late Não Morde – Aprenda Com 

Seu Cachorro a Viver Feliz” apontam variados motivos para o ser humano ter um 

cachorro como animal de estimação, já que este ensina como ser feliz por completo, a 

partir de práticas e características simples. 
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Os pets podem desempenhar um papel ainda mais fundamental na vida de uma 

pessoa, ao auxiliar no processo de perda de alguém (um luto, divórcio ou separação). 

Estudos realizados com pessoas que perderam seus conjugues mostram que aqueles que 

possuem um animal de estimação estão menos propensos à depressão e a se sentir 

solitário. Um estudo recente de Kurdek avaliou que a maioria de seus participantes 

enxergam no cachorro uma figura de conforto e segurança, uma figura de apego a se 

apegar em um momento difícil. Mais comum buscar o conforto de seus cães do que de 

mães, pais, irmãs, irmãos, melhores amigos e crianças. Ou seja, ao proporcionar carinho, 

companhia e diversão, os pets ajudam de forma terapêutica o ser humano. 

Mas não é necessária nem um caso de perda para que o ser humano se sinta 

sozinho. Hoje em dia, as pessoas costumam naturalmente se isolar mais, e suprem essa 

solidão com esses bichos de companhia, que além do mais, são mais simples e mais 

compreensivos que outros seres humanos. 

Assim, podemos listar uma série de benefícios dos animais domésticos aos seres humanos. 

São eles: 

1) Diminuição do Risco Cardíaco  

Isso porque, o sujeito que sai para passear com seu cachorro cumpre 54% dos níveis 

recomendados de exercícios diários, o que favorece o funcionamento do sistema 

cardiovascular.  

2) Redução do Estresse 

Estudos apontam que o simples ato de acariciar seu bicho de estimação reduz os níveis 

de estresse do ser humano. Isso se da pelo fato de que, ao passar a mão sobre o pelo do 

animal, nosso organismo libera oxitocina (hormônio vinculado as emoções), acalmando 

tanto o ser humano, quanto seu animal que está recebendo o carinho. Essa atividade 

rítmica e repetitiva pode ser considerada como uma atividade de meditação para quem o 

faz. 

O estresse também é reduzido quando se brinca, passeia e interage de alguma maneira 

prazerosa com o pet. É curioso saber que observar peixes em um aquário é tão eficaz em 

diminuir a ansiedade de pacientes aguardando em uma sala de espera de um consultório 

dentista, como a hipnose. 
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Alguns estudos usaram adultos saudáveis, crianças saudáveis, e adultos com elevada 

pressão arterial, e mostraram que apenas estar junto a um animal de estimação, ou 

acaricia-lo, resulta em efeitos bastante positivos no controle da pressão arterial dos 

sujeitos. 

 

3) Mais disposição 

Foi comprovado que quem convive, passeia, e brinca com seu animal, tem mais 

disposição, pois os níveis de serotonina e dopamina aumentam, enquanto os de cortisol 

diminuem, segundo um estudo publicado no British Medical Journal. 

4) Fortalecimento do Sistema Imunológico 

Pesquisadores da Finlândia apontam que na infância, a convivência com um animal 

diminui o desenvolvimento de alergias e/ou asma. O sistema imunológico destas é mais 

resistente, correndo menos riscos de sofrer uma doença respiratória infecciosa. 

5) Apoio a diabéticos 

Os cães podem farejar o odor produzido pela alteração do nível de glicose no sangue, 

avisando seu dono e o antecipando de possíveis crises.  

6) Aumento da expectativa de vida 

A ciência comprova que, em geral, pessoas que têm bichos de estimação tem uma 

qualidade de vida muito melhor, vivendo mais tempo e mais feliz. 

7) Aumento da interação social e concentração 

Animais podem ensinar e orientas crianças que sofrem de TDAH (Transtorno do Déficit 

de Atenção com Hiperatividade), ao criar uma rotina de atividades diárias. Ao cuidar dos 

animais, a criança ocupa-se de tarefas que a relaxam, promovem interação e aumento na 

autoestima. Vários estudos mostram que a presença de animais de estimação leva a uma 

interpretação menos ameaçadora de “aproximações sociais”, melhorando o caráter social 

de quem os possui, principalmente pelo fato de ser um início de conversa segura e 

confortável para os tutores que não se conhecem. 

(Dados retirados do site do Animal Planet) 
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Os animais de estimação foram também solicitados por psicólogos ou psiquiatras 

durante sessões de psicoterapia por muitos anos. Inconscientemente, os donos desabafam 

com seus pets e os dizem como realmente se sentem, descarregando problemas, medos e 

preocupações, com o bônus de não serem julgados e contrariados. 

Os benefícios são extensos, o que acarreta na criação de grupos de “cão terapia”, 

como por exemplo, o INATAA, uma organização de voluntariados que procura beneficiar 

pessoas necessitadas com esse contato íntimo do homem-animal. Os terapeutas dessa 

dinâmica são os próprios peludos de quatro patas, que diminuem o estresse e alegram o 

coração de quem está precisando. Tratam-se de terapias assistidas por animais (TAAs), 

que surgiram em 1792 na Inglaterra, para o tratamento de doentes mentais em um asilo 

psiquiátrico em Londres. Desde aquela época estudiosos se atinham para a importância 

da relação homem-animal e seus resultados na saúde humana. Essas terapias tem como 

objetivo a inserção do animal na vida desses pacientes em tratamento, fazendo com que 

ele seja parte do processo de cura e melhora dos quadros de saúde assistidos. 

                                                    

A psicóloga Valeria Abatemarco, que acaba de passar por um longo processo de 

tratamento contra uma doença delicada, coloca a importância de seus pets durante essa 

etapa de sua vida: “Minhas duas cachorras, minha gata, aves, mas principalmente as 

cachorras, não saiam de perto de mim em momento algum, principalmente quando eu 

estava mal. Eu percebia através do calor do corpo delas, de suas lambidas e olhares, que 

elas queriam que eu melhorasse. E me diziam com um olhar - vamos, mamãe, levanta. E 

se eu não levantava, se aninhavam em mim, transmitindo um aconchego muito grande, 

que me dava muita energia.”  
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Vemos então, que essa relação está cada vez mais próxima, e consequentemente 

cada vez mais intima e intensa. Os donos querem a companhia de seus animais até na 

hora de dormir, e estão redobrando os cuidados para proporcionar maior conforto e saúde 

aos pets. 

Frente a isso, ao tomar a decisão de obter um bicho de estimação, o 

indivíduo/família deve se preparar e se programar de variadas formas.  

Primeiramente, o sujeito tem que saber que vai precisar dedicar tempo e atenção 

do seu dia para o animal, considerando que uns exigem maior interação do que outros. 

Depois, há uma série de coisas que precisam ser compradas para o animal, como potes 

para ração e água (o tamanho da vasilha deve ser adequado à quantidade de alimento que 

o animal precisa, mas seu tipo depende do gosto e do dinheiro do dono). Podemos 

encontrar hoje em dia modelos cada vez mais diferentes e adaptados. Em muitos casos, é 

importante também adquirir uma escova para pentear o animal, evitando nós e possíveis 

problemas de pele. 

O animal também tem que ter seu espaço de higiene reservado, seja em um 

clássico pedaço de jornal, ou até mesmo suportes mais caros e sofisticados como o Pipi 

Dollys (comporto por uma “parede” plástica decorada, tem um chão em formato de tela, 

por onde a urina passa e é acumulada em uma bandeja lobo abaixo). Já nos casos de gatos 

que não vivem próximo a um jardim, é preciso comprar uma caixa de areia, que também 

variam de acordo a vontade do dono (há as caixas de areia, como também de sílica, que 

absorvem melhor o liquido e diminuem o odor, porém possui um preço mais elevado). 
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As opções para o conforto do bicho na hora de dormir também são variadas. O 

dono pode optar por uma simples manta de lã, quanto camas grandes e avantajadas. Já o 

vestuário, é algo totalmente opcional ao dono, com variedades e sofisticações diversas no 

mercado. Podemos ver cachorros extremamente mimados por suas donas, com um 

armário de roupa quase tão incrementado quanto de uma pessoa da família. 

Além do mais, é aconselhável ter alguns brinquedos para disponibilizar ao seu pet. 

Que normalmente são bolinhas ou pelúcias (quando tratamos de cachorros), ou 

arranhadores e ratinhos (quando tratamos de gatos). 

Frente a todo esse preparo que vemos por parte dos donos, e a oferta cada vez 

maior de produtos e serviços para os pets, comprovamos o fato de que essas espécies 

domesticadas passaram do status de propriedade para o status de membros não humanos 

da família, principalmente o cachorro e o gato (os famosos ‘melhores amigos do 

homem’). Eles dividem o sofá, a cama; tomam banhos semanais com direito a hidratação 

e chapinha; são companheiros para atividades físicas e brincadeiras de crianças; dão 

proteção ao lar; auxiliam em tratamentos terapêuticos (principalmente em crianças e 

idosos). Enfim, a pareceria dos animais de estimação é cada vez mais fiel. E o espelho 

disso é o mercado de produtos e serviços (hotel, cabelereiro particular, hospitais 24 horas, 

serviço de dog Walker e dog sitter, academia com hidroginástica e personal trainner, 

serviços de delivery, agencia matrimonia, cemitérios, rações lights e diets e até 

supermercados específicos para animais), cada vez mais ampliado e extravagante, a fim 

de recompensar todo o bem que o animal proporciona a família.     
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CAPÍTULO II - O CRESCIMENTO DO MERCADO DE 

PRODUTOS E SERVIÇOS QUE CUIDEM DESSES 

ANIMAIS 

Durante muitos anos, a ideia do animal como parte da família tem se consolidado, 

e aqueles que compartilham dessa criação e afeto ficam cada vez mais tentados a gastar 

parte de seu tempo e dinheiro no cuidado para seus pets, e frente a isso, empresários 

passaram a apostar no mercado de produtos e serviços pet, assim que enxergaram uma 

grande oportunidade de investimento no nicho. Não é a toa que reparamos ao nosso redor 

cada vez mais opções de produtos e serviços para eles. Dados apontam que o mercado pet 

brasileiro faturou em 2013 cerca de cerca de 14,39 bilhões (um aumento de 8,3% em 

relação a 2012), e chega ao segundo lugar de faturamento mundial, atrás apenas dos 

Estados Unidos (30% de liderança mundial), e empatado com a China, ambos com 8% 

de presença. Seguidos do Reino Unido (7%), França (6%) e Alemanha (6%). Mesmo com 

esse crescimento recorde no ano passado, o Estudo Pet Brasil, uma pesquisa de mercado 

feita pela consultoria GS&MD – Gouvea de Souza e patrocinada por empresas como 

Nestle e Pfizer, estima um faturamento ainda maior em 2014, alcançando os 15,3 bilhões.  

 Esse crescimento vem na contramão de outros setores da economia que estão em 

baixa (com um crescimento de apenas 2,3% em 2013). Uma parcela significativa da 

indústria está bem devastada, como setores maquinários, de equipamentos, produtos 

têxteis, vestuários, eletrônicos, veículos e metalurgia. Já o mercado Pet prospecta alcançar 

7,5%, com uma circulação de dinheiro em torno de R$ 14 bilhões. A meta para 2014, 

segundo o site Pet Shop Lovers, é atingir o patamar de R$ 20 bilhões até 2020. Segundo 

a fonte, os produtos campeões de venda são: rações, petiscos, medicamentos veterinários 

e variados serviços.  



 
 

13 
 

 

Um exemplo que podemos ilustrar essa situação é no município de Uberlândia 

(MG), que teve um crescimento do mercado Pet de 100% entre 2008 a 2012, quase o 

dobro das padarias e confeitarias da região, de acordo com a Junta Comercial do Estado 

de Minas Gerais (Jucemg). Segundo o presidente da Abinpet, José Edson Galvão de 

França, o grande fator que fez com que o mercado de pet shop crescesse tão 

significativamente é o reconhecimento dos benefícios da relação humano-animal, ao 

mesmo tempo em que o número de pessoas que moram sozinhas e procuram os animais 

para ter uma companhia diária também veio aumentando. Em contrapartida, padarias e 

confeitarias tiveram uma baixa significativa causada por falta de funcionários 

qualificados e especializados para tal.               

O mercado pet se tornou uma tendência, isso é um fato. E dentro dele temos dois 

tipos de consumidores: o premium, que tem o animal como integrante da família e sempre 

irá gastar para promover seu bem estar e saúde; e o básico, que antes não tinha condições 

de manter um pet, mas hoje tem. O Estudo Pet Brasil também investigou a relação entre 

os setores dentro desse mesmo nicho, e ao entrevistar mais de 2,7 mil pessoas por todo o 

Brasil aponta que o setor de alimentação é o que tem maior participação (49,3%), seguido 

de serviços veterinários (14,5%) e medicamentos (13,1%), e por último, higiene e beleza 

(9,1%). 

A Abinpet (Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de 

Estimação) representa toda a indústria Pet no país, incluindo os segmentos de Pet Food, 

Pet Vet, Pet Serv e Pet Care. Ela promove e fortalece o setor como um todo, e busca 
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referências internacionais ao incentivar a sustentabilidade do mercado, conscientizando 

os consumidores. 

 

Como pioneiros em produtos pets, os Pet Shops nasceram em 1980 (até então, os 

poucos produtos para pets eram vendidos em aviculturas). Atualmente, de acordo com o 

Estudo Pet Brasil os produtos pets continuam sendo adquiridos majoritariamente através 

dos Pet Shops, que concentram cerca de 69,3% do sell out do mercado, seguido pelos 

supermercados (15,2% do sell out), agropecuária (8,8%) e outros meios (7,7%).  

Apenas na cidade de São Paulo (que movimenta boa parte do setor), aonde vive 

cerca de 14 milhões de pets, funcionam 4800 lojas desse ramo. Com tamanha expansão, 

montar uma Pet Shop tem sido um negocio bastante promissor no Brasil, já que fornece 

os produtos referentes a todos os segmentos pets, dando preferencia as marcas líderes no 

mercado (mais sensíveis as mudanças do consumidor). Além disso, as empresas pet 

costumam ter solidez. De acordo com a Abinpet, apenas 10% dos Pet Shops abertos no 

Brasil fecham as portas, em contrapartida com outras empresas em geral que tem uma 

faixa de fechamento de 26,9%, segundo dados do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio as 

Micro e Pequenas Empresas). 

Segundo o presidente-executivo da Abinpet, José Edson Galvão de França, o 

aumento de poder de compra da classe C e o aumento de variedade de produtos e serviços 

contribuem fortemente para o sucesso das lojas. 
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Há também as grandes redes, supermercados pets, que apresentam uma variedade 

de produtos muito maior, com marcas de maior giro no mercado, além de serviços como 

banho e tosa ou venda/adoção de animais. A Cobasi é a mais antiga e conhecida rede aqui 

no Brasil, surgindo em 1985 como loja agropecuária, e que foi crescendo conforme o 

tempo e a procura. De 2008 para 2013 o número de Cobasis no país mais que dobrou. São 

quinze lojas abertas hoje em dia, sendo nove na capital, três na Grande São Paulo, duas 

no interior e uma no Rio de Janeiro. Essa megaloja foi a primeira a apostar no diferencial 

de mesclar autosserviço com atendimento personalizado, o que para um dos sócios, 

Ricardo Nassar, foi o que fez a rede crescer tanto.  

Em 2002 surgiu o maior concorrente da Cobasi, o Pet Center Marginal, de Sérgio 

Zimerman, que ultrapassou o número de lojas da primeira (dezenove, sendo oito na 

capital, cinco na Grande São Paulo, três no interior, duas no litoral e uma em Brasília). 

Com sua matriz na Marginal Tiete, funcionando 24 horas por dia, e com uma variedade 

de vinte mil produtos, o Grupo Pet Center faturou em 2012 cerca de 150 milhões, 

apontando uma superação de sua concorrente. 

 

 

O segmento de Pet Food corresponde aos alimentos industrializados com preparo 

especifico aos animais domésticos, já que cada espécie requer certos nutrientes. São as 
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populares rações animais, considerada uma maneira mais prática para alimentar o animal. 

Os petiscos e suplementos também entram nesse segmento, como complementares da 

alimentação animal. A Brazilian Pet Foods, por exemplo, é hoje, a maior empresa desse 

segmento no país, é fabricante e fornecedora nacional número um de alimentos para 

animais domésticos (incluindo até peixes, equinos e roedores). A empresa tem um 

expansivo mercado brasileiro (com 150 mil pontos de venda), além de exportar produtos 

por todo o mundo, de acordo com os padrões internacionais. O objetivo da Brazilian Pet 

Foods é fornecer alimentação aos pets atendendo as necessidades físicas e nutricionais de 

acordo com suas características próprias (tamanho, idade, porte, frequência de atividades, 

condições fisiológicas e sensibilidades), a fim de promover saúde e longevidade ao 

animal.   

Mas mesmo com toda praticidade e atendimento nutricional das rações, surge uma 

outra novidade cada vez mais em alta que ressalta uma maior preocupação dos tutores de 

cachorros e gatos com a escolha alimentar do pet. A tradicional ração está sendo trocada 

por muitos por uma alimentação caseira a base de carnes e legumes. Acompanhando uma 

maior conscientização da nossa própria alimentação (tantas pessoas aderindo ao 

vegetarianismo, alimentação vegana e a orgânica), a dieta do seu animal doméstico 

também começou a ser questionada. Cada vez mais pessoas estão se dando conta que as 

rações são transgênicas, tem muitos conservantes e é um gatilho para alergias, infecções 

e até mesmo câncer.  

Normalmente há uma escolha por uma dieta carnívora, crua ou cozida e até com 

suplementação quando necessário. Hoje em dia no Brasil, a marca de nome mais forte 

nesse ramo é a Cachorro Verde, da veterinária Sylvia Angélico. Ela possui exemplos 

próprios de melhoras na saúde de sua própria cachorra, um incentivador para mudar a 

vida de milhares de outros animais, recebendo até 200 mil visitas mensais em seu site. 

Resultados já obtidos com a troca da dieta canina/felina vão desde melhora na inflamação 

da pele, diminuição de cristais na urina até redução da ansiedade do bicho. O site 

Cachorro Verde disponibiliza um blog com informações de interesse aos tutores dos pets, 

variadas dietas tanto para cães quanto para gatos, contato para consultas particulares e 

também para cursos sobre alimentação animal caseira, apresentando em seu programa 

tópicos como: como economizar na compra dos alimentos; como preparar tudo sem 

perder tempo; como calcular as quantidades; como monitorar a saúde do pet que recebe 
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alimentação natural; o que é normal e o que é perigoso; dietas cruas e cozidas, para adultos 

e para filhotes. 

Há também empresas, como a Marmipet, que não indicam dietas alimentares, mas 

sim as preparam e vendem sobre encomenda, proporcionando mais conforto e praticidade 

ainda para o tutor que não possui tempo para se dedicar ao preparo da dieta de seu animal. 

 

O setor de Pet Care engloba os produtos voltados ao bem estar e higiene dos 

animais, como potes de ração, sabonetes, shampoos, coleiras, gaiolas, escovas, perfumes, 

roupas, brinquedos. Produtos que vemos cada vez mais em uma variedade maior de tipos, 

cores, tamanhos e funções no mercado animal. 

A variedade de brinquedos para os animais é quase infinita. Para os cachorros, 

encontramos desde os clássicos ossinho e bolinha amarela, até, bonecos de borracha e 

pelúcia, mordedores, cordas, almofadas, jogos interativos, etc. Já aos gatos incluímos 

mais opções, dentre elas, os novelos de lã, ratinhos para a caça e instrumentos para que 

possa afiar as unhas. Para os roedores há tuneis e rodas; e para os pássaros argolas. E por 
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aí vai. Os bichinhos de hoje em dia tem cada vez maior variedade de entretenimento, 

mesmo dentro de estreitos apartamentos. 

A parte os interativos brinquedos. Encontramos hoje em dia também outros 

acessórios para os pets (incluindo alguns que fogem do básico e convencional). São eles: 

guias, coleiras, focinheiras, caixas de areia, comedouros e bebedouros diferenciados, 

casinhas, camas, escovas (para o pelo e para os dentes), caixa para transporte, xampus e 

outras loções, esponjas, e até mamadeiras, carrinhos para pets (simulando carrinhos de 

bebê), lenços umidecidos, e tapetes sanitários. 

Dentro do Pet Care, encontra-se um mercado cada vez mais aquecido 

principalmente pelas mulheres da família, que é o mercado da moda pet. Este oferece 

desde roupas para frio, até calçados, meias, e bijuterias animais. Há também a 

possibilidade de customização para o seu animal. A moda pet esta cada vez mais fashion 

e variada, porém está completamente vinculada a uma necessidade visual do dono, já que 

há muitos itens completamente extravagantes e muitas vezes, desconfortáveis ao animal.  

O Pet Vet trata dos medicamentos e serviços veterinários aos animais. A indicação 

é que a venda de remédios animais seja realizada sob receita de um médico veterinário. 

Os Pet Shops incluem, na maioria das vezes, uma área especial para farmácia animal, 

sendo que algumas delas inclusive, faz entregas a domicilio (o que favorece situações 

emergenciais). 

Os Pet Shops não fornecem apenas produtos de Pet Food e Pet Care; há também 

a oferta de serviços especiais de saúde e beleza para os animais, como banho e tosa. E 

hoje em dia, o ramo de Pet Serv vai além: hotéis e creches para a hospedagem (vinculada 

ou não a uma loja Pet Shop); venda de filhotes (normalmente expostos nas vitrines das 

lojas); e o adestramento de pets fornecidos por empresas do segmento. Muitas Pet Shops 

contam inclusive com o atendimento veterinário (Pet Vet) no mesmo estabelecimento, 

facilitando mais uma vez os donos. Quando tratamos de grandes redes (como o Pet Center 

Marginal), podemos contar inclusive com academias e pacotes especiais de lazer e 

estética (massagens, yoga, shiatso, e até drenagem linfática) para o pet, sempre 

supervisionada por funcionários capacitados do local. Os pets ainda algumas vezes podem 

contar com mapeamento da circulação sanguínea para identificar e prevenir doenças, 

serviços de dog sitter, venda de florais e dentista. 
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Um serviço que vem ganhando bastante força no mercado pet é de hospedagem e 

creche para animais (principalmente cães e gatos). Desde amplos espaços com piscinas e 

grandes estruturas como verdadeiros clubes para cachorros passarem suas “férias” (como 

o Dog Adventure), até serviços caseiros em que o animal compartilha da rotina e carinho 

da família hospedeira, este serviço vem ganhando cada vez mais atenção, tanto para 

aqueles que trabalham demais e não querem deixar seus bichos sozinhos durante o dia, 

quanto as famílias que viajam e querem cuidados particulares e atenciosos para seus 

filhotes.  

Uma pesquisa publicada na revista Superinteressante comprova que os cachorros, 

por exemplo, adoram essa mudança de ambiente, passar um tempo fora de casa. Cientistas 

britânicos avaliaram indicadores de estresse de 29 cães enquanto passavam um tempo em 

um canil e em casa. Foram medidos níveis dos hormônios de estresse (corticosteroides) e 

epinefrina (adrenalina), o comportamento deles (como agitação, sono, etc.), a saúde física 

(condições da pele, temperatura do corpo e do nariz). Os cães apresentaram alguns sinais 

de excitação mais acentuados quando estavam no canil, provocando o aumento de cortisol 

como consequência de empolgação e energia liberada pelos exercícios físicos. 

Este ano uma nova startup chegou ao mercado pet apresentando não só serviços 

de hospedagem, como também de dog walker e pet sitter, muito comuns em países da 

Europa e América do Norte, e arriscando o mesmo sucesso no Brasil. A médica 

veterinária Carolina Rocha abriu a empresa capacitando pessoas (não necessariamente 

que já trabalhem na área veterinária) que tenham vontade e dedicação para oferecer esses 

serviços de qualidade a população que possui animais domesticados. Esse método de 

capacitação após um extenso curso de 40 horas + uma prova especifica do conteúdo 

didático aprendido, ilustra mais ainda como o mercado pet está cada vez se especializando 

mais e mais preocupado em oferecer diversidade e confiança aos donos, um reflexo de 

um cenário em que estes mesmos donos estão cada vez mais interessados em investir na 

qualidade de vida e segurança de seu animal. O dono de um pet shop, Marcel Minholi 

afirma: “O cliente trata o seu pet hoje como se fosse filho né? Então, a gente sempre vai 

atrás para suprir a necessidade do cliente”.  
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A Pet Anjo vem seguindo um modelo de plataforma cada vez mais presente, tanto 

para oferecimento de serviços quanto para a venda de produtos (independente do 

empreendedor possuir ou não um Pet Shop físico), que é apostar em sites e redes sociais 

para divulgar e inclusive comercializar seus produtos e serviços, proporcionando maior 

praticidade e comodidade aos donos, num mundo cada vez mais tecnológico e 

“preguiçoso”. O consumidor pode comprar absolutamente tudo aquilo que necessita para 

o seu animal, sem precisar sair de casa, tendo a mesma oferta de variedades que teria em 

uma loja física convencional. 

Física, virtual, pequenas ou grandes redes, as lojas direcionadas a esse mercado 

estão cada vez mais completas, e com a procura cada vez maior, especialistas afirmam 

que seja tendência para um bom negocio.  
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CAPÍTULO III - COMO SE DESTACAR NO MERCADO 

PET 

 Não temos dúvida que o mercado pet faz parte de um ramo que está se destacando 

e crescendo a cada dia no Brasil (e em outros países do mundo). Mas, frente a milhares 

de opções, o que faz um determinado estabelecimento e/ou serviço se sobressair e 

conquistar seus clientes? Como os empreendedores lidam com a concorrência nesse setor 

cada vez mais abrangente? 

 É fundamental primeiro destacar que o crescimento de vendas pets acarretou na 

geração de empregos. Os últimos dados apontam que em 2012 foram gerados 224570 

empregos no ramo, o que certamente aumentou consideravelmente nos dois anos 

seguintes. Além disso, foi também a área que mais cresceu em números de franquias, já 

que das 4591 abertas em 2013, 873 fazem parte dessa categoria.  

Não é raro ouvir alguém dizendo que considera seu pet como se fosse realmente 

seu próprio filho. Um estudo publicado em outubro deste ano, realizado por pesquisadores 

do Hospital de Massachusetts e da Universidade de Harvard fez o seguinte procedimento 

inédito para verificar essa afirmação: comparou através de exames de ressonância 

magnética funcional a reação cerebral gerada quando mulheres viam fotos de seu filho e 

quando viam fotos de seus cachorros, a fim de avaliar a relação entre mãe se filhos 

humanos, e mães e filhos cachorros. De acordo com os resultados, regiões cerebrais 

relacionadas a recompensa, emoção, afiliação, agradabilidade, processamento e 

reconhecimento visual e interação social foram ativadas nos dois casos, tanto para quando 

uma mãe via a foto do seu filho humano, quanto quando ela via a foto de seu cão. Podendo 

sugerir que existe uma rede cerebral comum, ativada nos dois. 
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Uma pesquisa da consultora Gouvêa de Souza reafirmou a relação extremamente 

intensa entre o ser humano e seus pets; e quanto maior o grau de parentesco considerado, 

mais gastos e cuidados são direcionados ao animal. O relatório também colocou que 

dentre esses gastos, 49,3% são para o pet food, 14,5% para o veterinário, 13,1% para 

medicamentos, 9,1% para a estética, 5,2% para produtos de higiene e embelezamento, 

4% para snacks, 3,9% para acessórios, e 0,9% para demais modalidades. 

Atualmente, a oferta de produtos para os bichanos é gigantesca, desde uma grande 

variedade dos produtos mais básicos, até os mais caros e irreverentes adornos. E o que 

não falta são tutores que não poupam gastos para mimar seus bichinhos, como podemos 

ver com o depoimento da Erika Belluzo, bancária, na reportagem do jornal O Globo: “O 

que sair de lançamento a gente compra. Para conforto deles, 100%, e porque a gente gosta 

de dar o mimo e fazer eles se sentirem bem”.  

Segundo o CEO da rede de franquias e maior pet shop online da América Latina 

vendas online chamada Meu Amigo Pet, Daniel Nepomuceno, diz que o segredo para se 

destacar é sempre buscar atrair os clientes, fazendo a rede ser sempre referência de 

inovações. A marca inovou, por exemplo, com o lançamento de produtos esportivos para 

os pets, compensando, através do reconhecimento e grande procura, o gasto de 20 mil 

com o investimento. Nepomuceno arriscou confeccionando roupas de diferentes modelos 

referentes aos times de futebol, conquistando o cliente louco para vestir seu pet com a 

camisa do “atleticão” ou do “tricãolor”, por exemplo. Foi uma jogada muito inteligente, 

já que juntaram duas grandes paixões do ser humano: o futebol e os animais. Uma aposta 

completamente certa a desbancar concorrentes. 
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Mas nessa vontade de inovação e se sobressair sobe os concorrentes, muitas 

marcas inovam com produtos altamente desnecessários mas que chamam atenção de 

muitos. O site da Pet Shop Lovers apontou algumas dessas inovações para cães e gatos 

dos últimos tempos: 

- Cerveja canina: sem álcool, mas com sabor de carne, por exemplo, e que ainda 

melhora o funcionamento do rim. 

- Coleira de LED: iluminam e chamam atenção em passeios noturnos. 

 

- Ice Pet: sorvetes sem açúcar e gordura, com sabores diversificados. 

- Teste de Gravidez: para simplificar e não ter que esperar o ultrassom. 
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Também podemos encontrar chás relaxantes, guarda-chuvas acoplados na guia 

do cachorro e coletores de fezes com um sistema a vácuo. É uma criatividade sem fim.                          

 

Além de procurar não se perder com as possibilidades de inovações, é necessário 

que, principalmente em pet shops, haja uma melhor profissionalização na área de gestão 

e atendimento, um maior cuidado desde o marketing até a fidelização com o cliente. 

Fundamental para um destaque. Além disso, percebe-se cada vez mais uma necessidade 

do cliente de um local que englobe todos os produtos e serviços num local só, uma 

conveniência que muitos já adquiriram e vêm percebendo uma instantânea resposta 

positiva, principalmente nos grandes centros urbanos em que no meio de uma rotina 

agitada, o consumidor não quer perder tempo nem disposição. Segundo o site Pet Shop 

Lovers, para o empresário alcançar esse destaque frente as concorrências ele precisa, 

antes de tudo, melhorar eficácia na qualidade de tratamento (e não apenas oferecer 

produtos com valores mais baixos). 

Para conquistar essa qualidade, é imprescindível uma participação e influência de 

veterinários, técnicos e especialistas, dando maior credibilidade e segurança aos clientes. 

Ter renomados profissionais coloca uma posição de prevenção de suporte ao tutor do 

animal. O mesmo tutor, na maioria dos casos, agenda uma ida ao veterinário no máximo 

uma vez ao ano. Frente a isso, essa participação nos serviços se torna automaticamente 

atraente a pessoa que quer unificar uma oferta de produto, com uma variedade de serviços 
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e ainda por cima, uma segurança veterinária. É um caminho bastante promissor para o 

comerciante pet. 

Mas para ter um leque de inovações para o mercado, é preciso que o empreendedor 

fique sempre atento ao seu concorrente. É fundamental estar a par de como está o mercado 

e a concorrência, para não ficar atrás. Foi o que colocou Miklos Bodo, que comanda a 

linha de produção dos produtos do Pet Shop no ABC Paulista de seu filho: “Os Estados 

Unidos lançaram duas cores novas – de secadores para cachorros – então tivemos que 

acompanhar o esquema. Foi necessário desenvolver material da mesma tonalidade, 

fornecedor de matéria-prima para poder fabricar o produto na cor.” 

Quando tratamos de Pet Shop, o professor José Antônio Viana (que deu um curso 

de Como Montar um Pet Shop) coloca que o mais importante desse mercado em expansão 

também é inovar nos produtos e serviços. Mas há alguns itens que são imprescindíveis 

quando se trata de um estabelecimento físico que oferece os produtos e serviços animais, 

e que com certeza fazem uma enorme diferença no momento de escolha do cliente são:  

- Limpeza: tanto das mercadorias, quanto do local interno e externo. Paredes, 

prateleiras, chão, pintura... tudo precisa estar bem higienizado e com uma boa aparência. 

- Fachada: o visual externo do estabelecimento conta muito no momento em que 

o cliente está prestes a entrar. Uma fachada desleixada e pouco caprichosa pode afastar a 

clientela. E quando contrário, pode atrair até pessoas que estão simplesmente de passagem 

pela rua. 

- Iluminação: deve ser o mais positiva e clean possível. Os produtos devem estar 

sempre evidencia, então a iluminação não pode causar uma poluição. 

- Mercadoria: estabelecimentos com uma vasta variedade de opções e marcas 

sempre são uma boa escolha. 

- Atendimento: funcionários bem treinados que saibam atender a demanda de cada 

cliente e cada pet diferente é fundamental. 

- Organização: tanto do local, quanto do estoque (quando houver) e também a 

financeira. 
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- Serviços: como já foi falado, variedade de serviços em um mesmo local otimiza 

tempo e distancia à clientela. 

O gasto médio mensal em uma família brasileira direcionado aos seus animais 

domésticos é de $400,00. Uma loja pet bem administrada consegue alcançar o 

faturamento de $23000,00 por mês. Há inclusive, consultorias preparadas para 

acompanhar o empreendedor que pretende abrir um pet shop e se sobressair nesse 

mercado competitivo, a fim de que os custos sejam otimizados e haja lucro, por meio de 

um estudo sobre as necessidades desse tipo de empresa. É fundamental que o futuro 

proprietário saiba: como funciona o mercado pet, quais as necessidades desse nicho, como 

fidelizar os clientes, como ter um atendimento com excelência, como fazer uma boa 

escolha de produtos a serem oferecidos, e reconhecer seus concorrentes.  

A agência de marketing e consultora NewGrowing acompanhou e instruiu os 

passos da Pet Show Mar (Vila Formosa – SP), focando na estratégia de posicionamento, 

na identidade integrada e em uma experiência de marca. A consultora buscava identificar 

o público-alvo e também encontrar uma forma de uma simples loja de bairro conquistar 

o mercado. A NewGrowing sugeriu alterar o nome do pet, colocando ais ênfase ao 

atrativo e lúdico “show”, que proporciona uma ideia de diferenciação. Depois houve um 

posicionamento da loja e a criação de estratégias de comunicação com os seus 

consumidores. E segundo um dos diretores da Show Mar, Leandro Mariano, essas 

mudanças surgiram efeito muito significativo e rápido no aumento das vendas. Ele coloca: 

“O mercado está cada dia mais acirrado, e precisamos buscar diferenciais. Sem precisar 

abrir uma nova unidade, conseguimos ser uma novidade para nosso público. Assim, 

conquistamos novos clientes e ainda surpreendemos positivamente aqueles que já estão 

conosco”. É importante ressaltar que além de um branding, houve um trabalho interno 

bem forte para alcançar esses resultados, com uma reestruturação da empresa e 

capacitação dos funcionários. 

Consultorias e empresas como o SEBRAE, por exemplo, são então uma boa 

pedida para acompanhar esses microempreendedores do ramo pet. O mundo de hoje em 

dia é muito dinâmico e integrado, o que aumenta as chances de uma empresa “perder o 

bonde” frente a tantas alterações e novos anseios do mercado. A palavra “inovar” deve 

fazer parte do café da manhã, almoço e jantar das empresas. Mas pesquisas mostram que 

pequenos empresários tem uma percepção negativa sobre a inovação. Muitos acreditam 
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que para inovar é preciso de muito dinheiro, é algo que está muito distante de sua 

realidade. Já outros acham que não é algo necessário ou que é muito arriscado para o seu 

negócio. É aí que entram as empresas de acompanhamento, para desmistificar esse 

pensamento e incentivar a inovação para se sobressair no mercado. Para inovar, basta 

romper com preconceitos, ser receptivo a novas ideias, ouvir oportunidades do mercado 

e fazer diferente para alcançar melhores resultados. 

 Além da inovação, outras cartas coringas para se sobressair no mercado com 

certeza são: bom relacionamento com o cliente, uma boa apresentação e higiene do espaço 

e dos produtos, e é claro, um suporte médico veterinário sempre ao lado (visto que para 

se abrir um negócio pet não é obrigatório ser formado em medicina veterinária, apenas 

saber empreender, amar os animais, ter cuidado e criatividade), cuidados e higiênicos e 

médicos em um mesmo local remete praticidade ao consumidor. 

 

Pet Shop – O segredo do sucesso vai desde um particular atendimento, até uma boa 

distribuição dor produtos e higiene do local 

 O consultor do SEBRAE-SP, Ricardo Borgheresi Calil acredita que um bom 

relacionamento com o cliente é ainda mais importante que inovar em produtos, já que 
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mesmo que uma pet shop tenha um item novo, em pouco tempo a concorrência terá 

também. “A diferenciação está na qualidade do serviço, na personalização do atendimento 

(...). O cliente quer que o funcionário da pet shop trate o animal como se fosse dele” diz 

Borgheresi.  

 Para isso, a formação da equipe é extremamente importante. Os funcionários 

devem ser bem treinados para lidar com o cliente e construir uma boa imagem do 

estabelecimento. Eles precisam sempre trabalhar com educação, dinamismo, liderança e 

conhecimento, visto que são eles muito responsáveis por manter o cliente no local. 

 Além disso, quando se trata de uma pet shop, por exemplo, o dono do negócio 

deve considerar que ele está concorrendo com grandes redes de supermercado, onde o 

consumidor escolhe seus produtos sem que haja um atendimento personalizado, o que 

torna-se um diferencial para os pequenos pets. 

 Borgheresi aponta que é preciso conhecer o perfil do consumidor, identificando o 

que ele deseja, ser atencioso, se dirigir ao cliente de acordo com o seu perfil e nicho. É 

importante saber o que os clientes preferem e se antecipar. Para isso, conversas e 

pesquisas de satisfação periódicas são bons caminhos para esse conhecimento e feedback, 

a fim de que haja sempre um alinhamento entre o negócio e sua clientela.  
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CONCLUSÃO 

 O cenário mundial atual o Brasil só perde para os Estados Unidos em relação a 

criação de animais domésticos. O mercado pet brasileiro vem crescendo a cada ano que 

passa e as pesquisas indicam altos lucros e boa oportunidade de negócio. O apego entre 

o homem e seu animal doméstico impulsionou esse aumento de cuidado e atenção com 

seu animal, somado a melhora do poder aquisitivo dos brasileiros das classes C e D nos 

últimos anos, e um melhor planejamento familiar, possibilitando que muitos lares 

começassem a direcionar uma parte de sua renda mensal para seus filhotes. Além disso, 

houve também um aumento significativo de pessoas que moram sozinhas, e que, sem 

filhos ou outros dependentes, resolvem investir na companhia animal para suprir qualquer 

possibilidade de carência afetiva. 

 Mas quer que seja um adulto, criança ou idoso, os animais de estimação 

promovem um sentimento de bem estar geral e diminuem sentimentos de isolamento e 

solidão (tudo comprovado cientificamente). Esse enriquecimento vem sendo comprovado 

dia a dia e reconhecido cada vez mais por todos nós. E frente a isso, surge a necessidade 

de contribuir tamanho carinho, lealdade e afeto, assegurando que os bichanos tenham uma 

vida repleta de saúde, higiene, conforto e bem estar. 

 Assim, o aumento da renda e elevação do poder aquisitivo dos brasileiros, junto 

com uma maior conscientização para um tratamento melhor de seus animais, foram a 

alavanca do mercado pet. Conforme há maior valorização e reconhecimento desses 

animais, as pessoas passam a ter mais cuidado com eles, desde uma ração de qualidade, 

até serviços de mimo e carinho que ultrapassam as necessidades consideradas básicas. 

Esses cuidados, sem dúvida, só foram possíveis por conta da melhora da renda econômica 

do brasileiro. 

 Mas do outro lado, o lado do novo empreendedor que resolve apostar nesse nicho 

em ascensão, não basta apenas jogar as cartas e abrir qualquer negócio pet. É 

imprescindível que haja um planejamento, um acompanhamento profissional de áreas 

como marketing e finanças, uma organização da plataforma que será apresentado os 

serviços (seja física ou virtual), uma boa preparação de toda equipe, principalmente 

aqueles que lidarão diretamente com o cliente que quer ser tratado com especial atenção 

ao seu pet, e um olhar criativo, sabendo como e aonde inovar e proporcionar 
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diferenciação, procurando sempre estar a frente da vasta concorrência, além de é claro, 

ter afinidade e amor aos animais. 
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